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VII Niedziela Zwykła                       

 

 

 Bądźcie miłosierni,  jak Ojciec wasz jest miłosierny.  

                                                                    Łk, 6:36 



 
  

  „Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się miłowali, 

Tak jak Ja was umiłowałem”. 

 

 Czy osądzasz innych? Tak łatwo jest nam osądzić drugiego 
człowieka. Czasami spotykamy kogoś pierwszy raz i od razu 
osądzamy tą osobę. Zawsze się znajdzie jakiś powód. Bo na 
przykład dana osoba nie uśmiechnęła się do nas tak, jak tego 
sobie życzyliśmy, a może wygląd tego człowieka nam nie 
odpowiadał albo jeszcze coś innego nam nie pasowało. Jak 
to mówią: jak chcesz uderzyć psa to zawsze kij się znajdzie. 
Osądzanie innych zdarza się nam również w stosunku do 
ludzi, których znamy już dłuższy czas, ba są nawet naszymi 
dobrymi znajomymi, lub przyjaciółmi. 

Czy potępiasz innych? Potępianie innych może się u nas 
przejawić w dwóch formach. Pierwsza forma występuje 
wtedy, kiedy potępiamy kogoś na podstawie fałszywego 
osądu czyjegoś postępowania. Druga forma występuje 
wtedy, kiedy postępowanie kogoś jest rzeczywiście niedobre 
i my uzurpujemy sobie władzę sędziego, który ma prawo 
potępić tą osobę za jej zły czyn. 

Jak wiemy osądzanie i potępianie innych są dalekie i obce 
chrześcijańskim cnotom. Nie są zdrowe ani święte i nie 
wnoszą nic dobrego ani do naszego życia, ani do życia osób 
przez nas osądzanych lub potępianych. Jedynymi sposobami 
obrony przed posądzaniem i potępianiem innych są 
miłosierdzie i przebaczenie. 

Czy przebaczasz? Przebaczenie bardzo często jest trudne, ale 
trzeba się na nie zdobywać ze względu na naszą słabość do 
potępiania i osądzania innych. W pierwszym rzędzie 
przebaczenie leczy naszą tendencję do potępiania, ponieważ przebaczenie rozpoznaje błąd drugiej osoby, ale 
przebaczając nie potępiamy jej i nie chcemy zemsty. Bardzo dobrze oddaje to scena z krzyża. Jezus patrząc na swoich 
oprawców, nie potępia ich i nie chce zemsty. Jezus mówi: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Jezus zaprasza 
nas do takiej głębokiej miłości i przebaczenia. 

Bóg jest Ojcem nas wszystkich, a my jesteśmy Jego synami i córkami. Stąd też ludzie, którzy nas skrzywdzili są 
naszymi braćmi i siostrami, którzy się pogubili na drodze do nieba. Potrzebują więc Bożego i naszego przebaczenia, tak 
jak i my nieustannie go potrzebujemy. Powinniśmy zatem starać się na nich patrzeć, tak jak patrzył na nich Chrystus, 
kiedy się za nich modlił na krzyżu. 

Najmiłosierniejszy Jezu, pomóż mi przebaczyć wszystkim, 
którzy zawinili przeciw mnie, oraz tym wszystkim na których 
się gniewam. Uwolnij mnie od ciężarów potępiania i 
osądzania innych oraz daj mi miłosierne serce. Proszę Cię 
abym podążał drogą przebaczenia i miłosierdzia w moim 
życiu. 

 

O. Piotr Sarnicki OFMConv. 

Gwardian Klasztoru 

  Od o. Piotra  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                  6, 27-38 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i 
módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto 
uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię 
prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze 
twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie 
wy im czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, 
jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i 
grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli 
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, 
jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to 
samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby 
tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie 
dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. 
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a 
będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i 
wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. 
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 



    Czytanie z pierwszej księgi proroka Samuela               
                   26, 2. 7-9. 12-13. 22-23            

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące 

doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni 

Zif. 

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul 

właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w 

ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. 

Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga 

twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do 

ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid 

odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby 

rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?» 

Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula 

i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, 

nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich 

twardy sen. 

Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na 

wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora 

odległość. 

Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech 
przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza 
człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w 

ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi 
Pańskiemu». 

 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do  koryntian                                                           
                        15:45-49 

Bracia: 

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam 

duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co 

duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy 

człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów 

ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić 

będziemy obraz Człowieka niebieskiego. 

       Ogłoszenia  

• W poniedziałek, 21 lutego zapraszamy o 7 wieczorem na 

Mszę Świętą a po niej nabożeństwo eucharystyczne.  

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, jak co 

środę w ciągu całego dnia. W tym tygodniu na zakończenie 

całodniowej adoracji o 7 PM będzie nabożeństwo w 

intencji rodzin. 

• Zachęcamy wszystkich do włączenia się w projekt 

duchowej adopcji dzieci nienarodzonych. Poprzez taką 

adopcję ogarniamy modlitwą te dzieci, które są zagrożone 

aborcją, modlimy się za ich matki i rodziny, aby wybrały 

życie a nie śmierć. Włączyć się do tego projektu będzie 

można w weekend 26-27 lutego. 

• Rycerze Maryi zapraszają na spotkanie formacyjne, które 

odbędzie się w czwartek, 24 lutego w budynku starej szkoły 

o godzinie 7 wieczorem. Zapraszamy wszystkich chętnych 

mężczyzn, którzy chcieliby dołączyć do grupy Rycerzy 

Maryi.  

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na luty                                            

Intencja:                                                               
Za Zakonnice i inne kobiety 
konsekrowane  

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet 
konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby 
nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych 
czasów.  

  Słowa Św. Jana Pawła II        

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak 
Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, 
współczująca, wynosząca człowieka ponad jego 
słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości 

Boga. ”        
                              (Kraków - Łagiewniki, 7.06.1997r.) 

Duchowa adopcja nienarodzonych dzieci zagrożonych aborcją 

W dniach 26/27 lutego po Mszach Św. zapraszamy do złożenia przysięgi za 
nienarodzone dzieci zagrożone aborcją oraz za ich rodziców. Modlitwa  ta 
może przynieść obfite owoce.  Bóg z całą  pewnością jest w obronie życia.  

 

               Zaprasamy wszystkich do tej inicjatywy.  

                                       Więcej informacji mogą udzielić        

 George i Helen Jost                                                                                                     

 Tel: 224-623-9143 



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 

 

O. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-mail: 

                          frpeters@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 

                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   

Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 
 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

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. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 

Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia w biuletynie                          

Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

Służba Eucharystyczna 26/27  lutego, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Grupa Młodzieżowa Tadeusz  Leszewicz 

Tadeusz Młynek 

Marcin Wojtulewicz 

Krystyna Skoczylas 

Agnieszka Kulik 

 

Tadeusz Leszewicz 

Michał Kulik 

Marcin Wojtulewicz 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

  

Anna & Filip Furman 

Agnieszka Gorski 

Szymon Gorski 

 

Business Manager poszukiwany                                             

Parafia Św. Małgorzaty Marii poszukuje 
pracownika   na pozycję Business Manager 
(praca w niepełnym    wymiarze godzin - 25 
godzin tygodniowo). Doświadczenie w 
księgowości, rachunkowości wymagane.     

                                                                                                           
Po więcej informacji prosimy kontaktowaś się                             
z o. Witoldem.                                                                                    
Email: frwitold@saintmargaretmary.org  Tel: 847-658-7625 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  12/13  lutego, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             16,577.42   
 Donacje  $              1,865.00                                                            

                                 $            18,442.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $             4,265.00                                    

 Donacje $                    75.00                                                      

   $               4,40.00     

 Razem                  $           22,782.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (4,217.58 )  

 

Rycerze Maryi zapraszają na spotkanie 

formacyjne, które odbędzie się w czwartek, 

24 lutego w budynku starej szkoły o 

godzinie 7 wieczorem.  

Zapraszamy wszystkich chętnych 

mężczyzn, którzy chcieliby dołączyć do 

grupy Rycerzy Maryi.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

 

 

 

 

 

 

 

„Cały lud uważnie słuchał księgi prawa" (Nehemiasz 8:3b) 

Czytanie opisuje, jak ludzie słuchali „księgi prawa”, czyli Pięcioksięgu, który jest częścią Starego Testamentu w naszej katolickiej 
Biblii. Podręcznikiem szafarstwa jest Biblia, a szkołą szafarstwa jest Msza św. Uczestnictwo w posłudze podczas mszy to proces 
formacyjny, który jest trzecim filarem szafarstwa. 

Wśród duszpasterstw formacyjnych w naszej parafii jest kilka, które pomagają w liturgii. Wymagają one, aby usługujący uformował 
swoją wiarę, przygotowując się do szczególnego nabożeństwa tego dnia. Te posługi nie polegają jedynie na czytaniu, śpiewaniu czy 
„rozdawaniu” Eucharystii. Wymagają od pastora tak dobrego przygotowania i usposobienia, że w rzeczywistości głoszą Boga 
słowem lub pieśnią.  

Posługa ministranta jest otwarta dla osób w piątej klasie lub starszych, które będą asystować podczas mszy. Wykładowcy będą 
głosić słowo poprzez czytania ze Starego lub Nowego Testamentu. Szafarz Eucharystii poprzez odpowiednią formację głosi 
rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Członkowie duszpasterstwa muzycznego są wezwani do głoszenia słowa Bożego 
poprzez psalmy i hymny. Członkowie zespołu i sponsorzy RCIA kształtują nie tylko wiarę katechumenów, ale także własną wiarę, 
idąc z tymi, którzy mają wejść do kościoła. 

Aby skontaktować się z wyznaczonymi osobami wypełnij szybki formularz na: https://bit.ly/SMM-Stewardship  

 

Zachęcamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zaangażowania się w polskiej wspólnocie parafialnej  

Zapraszamy chłopców i dziewczynki od klasy 4 i starsi do służby jako Ministranci. Spotkania odbywają się raz w 
miesiącu.   

Młodzież klas 7, 8 i licealnych zapraszamy do Grupy Młodzieżowej Jana Pawła II.  

Kontakt: Anna Przybylski   Email: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org   

Zapraszamy dorosłych do Grupy Lektorów, Marszałków oraz Ministrów Eucharystii                                                                                                          

Kontakt: Iwona Hess;  Email: iwonkah@yahoo.com 

Zapraszamy wszystkich dorosłych  do zaangażowania się  w Polskiej Wspólnocie,  w tym do pomocy przy 

organizowaniu wszelkich wydarzeń parafialnych.                                                                                                                                    

Kontakt: Magda Remesz-Kopeć 773-520-7373  Email: polishministry@saintmargaretmary.org 

 

Rycerze Kolumba to katolicka organizacja męska założona w Stanach 

Zjednoczonych, ale obecnie działająca w wielu krajach, w tym w Polsce. Rycerze 

Kolumba troszczą się o swoje rodziny i parafię poprzez dzieła miłosierdzia i 

modlitwę. Nie ma obowiązkowego zobowiązania czasowego, możesz co tydzień                

i miesiąc decydować ile czasu możesz przeznaczyć na parafię.  

Kolejny pierwszy stopień odbędzie się 13 marca 2022 r.                                           

o godzinie 15:00. Skontaktuj się z Rick Limbach pod            

adresem richardlimbach@gmail.com    lub (847) 269-4195.  

mailto:richardlimbach@gmail.com







