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22 N22 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA  

 

„„JJEŚLIEŚLI  KTOKTO  CHCECHCE  PÓJŚĆPÓJŚĆ  ZAZA  MMNĄNĄ, ,   

NIECHNIECH  SIĘSIĘ  ZAPRZEZAPRZE  SAMEGOSAMEGO  SIEBIESIEBIE, ,   

NIECHNIECH  WEŹMIEWEŹMIE  KRZYŻKRZYŻ  SWÓJSWÓJ    

II  NIECHNIECH  MMNIENIE  NAŚLADUJENAŚLADUJE.”.”  



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
CCENAENA  PRAWDYPRAWDY  

Być prawdziwym to o wiele ważniejsze niż być  

zadowolonym. 

Gdy Piotr usłyszał zapowiedź męki, odrzucenia,  

a zarazem zmartwychwstania, usiłował życzliwie 

wpłynąć na zmianę decyzji Jezusa. Możemy  

wierzyć w Jezusa triumfującego, ale gdy zaczyna 

mówić o klęsce, drżymy i naciskamy, aby do tego 

nie doszło. Jak rodzic, który nie może pogodzić się 

z chorobą, nałogiem albo przegraną życiową  

własnego dziecka. To pierwszy odruch naturalnej 

miłości. 

Zastanawiam się, czy czasem za troską niejednego  

rodzica o dobrobyt dziecka nie ukrywa się  

egocentryzm, który chce własnego zadowolenia  

z powodzenia latorośli? Czy Piotr naprawdę  

życzliwie troszczył się o los Jezusa, czy też bał się, 

że będzie musiał sam cierpieć, skoro Jezus będzie 

znosił męki? Jezus mówi do Piotra, że jest zawadą 

i grecki język nie zawahał się tu zabrzmieć  

niepo koj ąco:  SK ANDALON!  Po trz eba  

przekształcenia myślenia z dążenia ku zadowoleniu ku temu, co czyni nas prawdziwymi. Być prawdziwym 

to o wiele ważniejsze, niż być zadowolonym. Jezus mógł oczywiście, ulegając namowom Piotra, zadbać  

o własny domek na plażach Hajfy, ale gdzie byśmy wtedy wszyscy skończyli? W bursztynowych  

komnatach nieba czy w zatęchłych piwnicach piekła? 

Kiedy Paweł prosi swych adresatów o przemianę umysłu, używa słowa, które daje się przetłumaczyć jako 

przekształcenie, czyli absolutna zmiana formy. Jeremiasz próbował zagasić ten proces przemiany i drżał  

z lęku przed kształtowaniem jego wnętrza w ogniu prawdy słów Bożych, aż do bycia prawdziwym wobec 

mieszkańców Jerozolimy. Bycie prawdziwym kosztuje nieraz męczeństwo. Jeśli będę prawdziwy,  

pewnego dnia zostanę znienawidzony, jeśli nie chcę być znienawidzony, muszę być koniunkturalnie  

zakłamany. Dlatego Paweł wzywał nie do naśladowania świata, wymogów epoki, mody, trendów, lecz  

do przekształcenia umysłu ku spodobaniu się Bogu. A cóż Mu się najbardziej podoba, jeśli nie prawda?  

I wreszcie Piotr, który z autentyczną życzliwością chce bezproblemowego losu Jezusa. Gdyby Jezus  

posłuchał Piotra, stałby się hipokrytą i ugodowcem, miłym rabinem zapraszanym na uczty do Kajfasza  

z powodu zdumiewającej erudycji. 

Efekt przekształcenia umysłu nie kończy się na Golgocie, a zarysowany został zaledwie na Taborze.  

Przemieniony Jezus odsłonił na chwilę prawdę Oblicza, które tryskało taką jasnością jak słońce. Temu 

samemu Piotrowi wyrywają się wtedy słowa więcej niż życzliwe: „dobrze, że tu jesteśmy”. Usiłował  

powstrzymać chwile przemienienia. Tak, człowiekowi będzie dobrze dopiero w obliczu Boga. Paweł mówi, 

iż z odsłoniętą twarzą – nie ukrywając za maską naiwnej życzliwości – już teraz wpatrujemy się w jasność 

Pana, jakby w zwierciadło, coraz bardziej jaśniejąc. Ten, kto widzi, może otwierać oczy innym. Mamy nie 

tylko wpatrywać się w Jezusa, ale też o Nim głosić, by jak najwięcej umysłów odwieść od poszukiwania 

samozadowolenia, a skierować ku prawdzie. 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza Mt 16, 21Św. Mateusza Mt 16, 21--2727  

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi 

udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych 

i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie  

zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 

«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 

Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź 

Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz 

po Bożemu, lecz po ludzku». 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 

zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie  

z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 

odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 

duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian 

za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie  

w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy 

odda każdemu według jego postępowania». 

  AAUGUSTYNUGUSTYN  PPELANOWSKIELANOWSKI  OSPPEOSPPE  



IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE  NANA  SSIERPIEŃIERPIEŃ    
IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA:  :    

SSZACUNEKZACUNEK  DLADLA  ZASOBÓWZASOBÓW  PLANETYPLANETY..  

Módlmy się, aby zasoby planety nie były  

rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy  

i z poszanowaniem. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Stefan Chwin opowiada o filozofii życiowej  

popularnej na Zachodzie, którą można streścić  

w zdaniu: "Żyje się po to, żeby było fajnie". 

Piotr, podobnie jak każdy człowiek, chciał  

uniknąć cierpienia; Jezus przypomina mu, że dla 

Jego ucznia przyjęcie krzyża to obowiązek. 

Ks. Tomaś Halik radzi, że jeśli ktoś nie może  

znaleźć Jezusa w działalności Kościoła, to może 

spotkać się z Nim tam, gdzie cierpią ludzie. 

KKOLEKTAOLEKTA  08.23.202008.23.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $   18,433.00 

         Inne          $        735.00     

Razem          $    19,168.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

JJEREMIASZAEREMIASZA  JJRR  20, 720, 7--99  

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się  

uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem  

się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi  

urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, 

muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo 

Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą  

i pośmiewiskiem. 

I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał 

ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić 

moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. 

Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie  

potrafiłem. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN    

RRZZ  12, 112, 1--22  

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże,  

abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, 

Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby 

Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,  

lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 

abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża:  

co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. 

 W poniedziałek 31-go sierpnia zapraszamy na 

Mszę Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo  

eucharystyczne. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na 

msze święte weekendowe przez link podany 

na stronie internetowej parafii albo dzwoniąc 

do biura.   

 Spowiadamy w biurze parafialnym we wtorki, 

środy i czwartki od 6:30  do 7:30 wieczorem. 

Przy spowiedzi proszę zakładać maskę. 

 Od tego tygodnia zaczną się msze św. szkolne 

z udziałem uczniów naszej dziennej szkoły  

katolickiej. Czyli od tego piątku, 28 sierpnia 

nie będzie mszy św. o 8:30 rano, ale będzie  

o 9:15AM. 

 W tym tygodniu jest pierwszy piątek miesiąca. 

Msza św. w języku polskim w ten dzień o 7:30 

PM. Spowiedzi w ten dzień nie będzie.  

Proszę skorzystać ze spowiedzi w wyżej  

wspomnianych dniach. 

 W sobotę 5-go września po Mszy św.  

o 6:30PM odbędzie się nabożeństwo  

pierwszej soboty miesiąca. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół,  

składane na miejscu, pocztą lub drogą  

elektroniczną. 

https://www.givecentral.org/location/260/allevents


Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Website                   www.saintmargaretmary.org 
                  PO POLSKU 
Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański                847-658-7699 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 
 

Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

Rozkład Mszy Św. Polskich 
 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           7:30 pm 
 

Rozkład Mszy Św. Angielskich 
 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                                            9:00 am 

                                                         11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                                            8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                                             9:15 am 
 

Spowiedź Św. 
 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:              6:30pm - 7:30 pm 
 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 
 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1



