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VIII Niedziela Zwykła                       

 

 

 Bądźcie miłosierni,  jak Ojciec wasz jest miłosierny.  

                                                                    Łk, 6:36 



 
      

            Zająć się sobą? 

  

  

„Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?” 
Kiedy słyszymy te słowa Jezusa i resztę tego fragmentu 
Ewangelii, zapewne nasuwa się nam często odczucie, że w 
takim razie powinniśmy sobie dać spokój i nie mamy 
żadnego prawa do upominania innych, czy nawet jakiejś 
małej korekty. Jezus przecież wyraźnie mówi: „Jak możesz 
mówić swemu bratu: »Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, 
która jest w twoim oku«, podczas gdy sam belki w swoim 
oku nie widzisz?” Oczywiście, wszyscy wiemy, że nikt z nas 
nie jest bez winy. Każdy jakąś tam belkę w oku ma. No i 
dlatego dochodzimy do wniosku, że lepiej robić swoje, do 
niczego się nie wtrącać. Nikt nie chce być obłudnikiem. 
Nawet czasami stwierdzamy, że inni także nie mają prawa 
nas upominać, bo przecież oni też nie są bez grzechu. „Co 
nam tu będzie ksiądz mówił, jak sam jest grzesznikiem!” 
„Co nam tu będą rodzice mówić, skoro sami błędy 
popełniają”. Niech się więc zajmą swoimi sprawami i nie 
bawią się w mędrców. Każdy niech się zajmie sam sobą. 
Tylko czy rzeczywiście o to Jezusowi chodziło? Bo przecież 
stwierdzając, że każdy jest grzeszny i takim zostanie, tak jakbyśmy ogłaszali, że Pan Jezus się mylił, wzywając nas do 
świętości. 

 Chrystus w następnej części Ewangelii mówi: „Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też 
drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig 
z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, 
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”. Czyli Jezus oczekuje, że 
będziemy „przynosić owoce”. Mamy być owocni, a nie tylko zająć się wyłącznie sobą i nie wtrącać się do innych. 
Dlatego to dzisiejsze wezwanie z Ewangelii jest raczej zachętą, abyśmy przede wszystkim starali się o swój własny 
wzrost duchowy. Tylko tak będziemy przynosić owoce. Czyli naszym pierwszorzędnym zadaniem ma być 
wykorzenienie swoich własnych grzechów, zadbanie o swoją świętość. Nie możemy na to wszystko machnąć ręką, bo 
niby „i tak grzeszni jesteśmy”. Oczywiście, Jezus przestrzega nas przed hipokryzją, bo niestety często się nam to zdarza, 
że chętniej widzimy grzechy i błędy innych, niż swoje własne. Jednak nasza grzeszność nie powinna nas zniechęcić 
tylko wręcz odwrotnie. Ma nas to zmobilizować do wysiłku i walki o swoją świętość. To będzie najlepszym przykładem 
dla innych, którzy tak jak my są grzeszni i borykają się ze swoimi słabościami. Nasza gorliwość w walce ze swoim 
własnym grzechem będzie najlepszym sposobem, w jaki możemy pomóc także innym. Musimy przynosić owoce, 
dlatego nie możemy się zająć tylko sobą i nie możemy się obwarować obojętnością na upomnienia innych, bo przecież 
celem jest pokonanie własnego zła. Zaczynamy czas Postu. To jest właśnie czas dany nam przez Kościół, aby przede 
wszystkim zająć się tą swoją belką w oku, abyśmy mogli przejrzeć i nie tyle zacząć upominać innych, tylko przejrzeć i 
zobaczyć brata i siostrę w innych i móc ich kochać. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

   

  Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                    6, 39-45 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy 
nie wpadną w dół obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero 
w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie 
dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić 
swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która 
jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku 
nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego 
oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka 
brata swego. 

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, 
ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. 
Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; 
nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera 
się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego 
serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». 



    Czytanie z Mądrości Sychara                  
                                                                     27:4-7 

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki,  

podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. 

Piec poddaje próbie naczynia garncarza,  

a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. 

Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc,  

tak mowa o zamyśle serca człowieka. 

Nie chwal męża przed wypowiedzią,  

to bowiem jest próbą dla ludzi. 

 

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

Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w 
nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały 
napisane: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o 
śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» 
Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu 
niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, 
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud 
wasz nie pozostaje daremny w Panu.  

       Ogłoszenia  

• W poniedziałek, 28 lutego zapraszamy o 7 wieczorem na 
Mszę Świętą a po niej nabożeństwo eucharystyczne.   

• W tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkieg Postu.               
W Środę Popielcową Msze św. bedą: Po angielsku: 6:45 
rano, 9:30 szkolna, 6 wieczorem. Po polsku Msza św. 
będzie o 7:30 wieczorem. O 12 w południe i o 4 po 
południu będą także liturgie słowa z Komunią św. po 
angielsku gdzie będzie można przyjąć popiół na głowę. 

• W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Okazja do 
spowiedzi w piątek będzie od godz. 7 do 8 wieczorem. 
Komunia św. będzie udzielana w ramach nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. W Poście Drogi Krzyżowe będą 
odprawiane: o 7 PM po angielsku a o 8 PM po polsku. 
Droga Krzyżowa z Komunią św. tylko w ten piątek ze 
względu na, że to będzie Pierwszy Piątek. 

• W sobotę obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca - 
zapraszamy na nabożeństwo maryjne po wieczornej Mszy 
Św. o 6:30. 

• W przyszłą niedzielę 7 listopada zapraszamy w szczególny 
sposób na Mszę Św. o 1 PM wszystkie dzieci. 

• 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. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na marzec                                           

Intencja:                                                               
O chrześcijańską odpowiedz na 
wyzwania bioetyczne  

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w 

obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze 

ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.  

  Słowa Św. Jana Pawła II        

„Chciałbym zachęcić do refleksji nad tym 
tematem w czasie Wielkiego Postu, w celu 
pogłębienia świadomości roli, jaką mają 
odgrywać w społeczeństwie i w Kościele osoby 

w podeszłym wieku, a tym samym, by usposabiać ducha do 
serdecznego przyjęcia, jakie zawsze należy im okazywać. W 
dzisiejszym społeczeństwie — m.in. dzięki zasługom nauki i 
medycyny — mamy do czynienia z wydłużaniem się życia 
ludzkiego i w konsekwencji ze wzrostem liczby osób starszych. 
Stwarza to konieczność zwrócenia szczególniejszej uwagi na 
świat tzw. «trzeciego» wieku, aby pomóc jego członkom 
przeżywać w sposób pełny swe możliwości, służąc całej 
wspólnocie. Troska o osoby starsze, zwłaszcza wtedy, gdy 
przeżywają chwile trudne, winna leżeć na sercu wiernym 
szczególnie we wspólnotach kościelnych społeczeństw 
zachodnich, gdzie problem ten jest nadzwyczaj aktualny.                         
                                                      
    Watykan, 8 września 2004 r.  



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 5/6 marca, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Iwona Szyda Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda 

Małgorzata Czubat 

Maria Serafin 

Waldemar Stec 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Jarek Kawecki 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

                                                    

 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  19/20 lutego, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             13,774.42   
 Donacje  $                  165.00                                                            

                                 $            13,939.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $             8,920.00                                    

 Donacje $                    95.00                                                      

   $              9,015.00     

 Razem                  $           22,954.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (4,045.58 )  

Prosimy o modlitwę w intencji powstającej Rady Duszpasterskiej 

 Ojciec Witold jako duszpasterz parafii św. Małgorzaty Marii 
pokłada nadzieje w inspiracjach Ducha Świętego. Współpraca z 

członkami tej wspólnoty parafialnej jest ważną częścią poznawania 
woli Bożej i kierowania niektórymi aspektami życia parafialnego. 
Ojciec Witold rozpoczął proces tworzenia Rady Duszpasterskiej, 
współpracując ściśle z Komisją założycielską powołaną na czas 

rozeznania i wyłonienia Rady Duszpasterskiej.  

Prosimy o modlitwę, aby to dzieło było przeprowadzone pod Bożym 
przewodnictwem poprzez światło Ducha Świętego. Prośmy, aby 

członkowie Komisji założycielskiej oraz przyszli członkowie Rady 
Duszpasterskiej byli otwarci na działanie Ducha Świętego podczas 

tego procesu.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 
50/50 Raffle 2022 

Po raz kolejny organizujemy loterię wiosenną 
50/50, której wyniki zostaną ogłoszone w 
niedzielę 3 kwietnia 2022 r. o godz 12 pm 

Bilety na loterię  można nabywać już do          
2 kwietnia online Give Central lub 

HTTPS\\kofc11091.square.site Cena biletu 
kosztuje $5 za każdy lub 6 za $25.                         

Zwycięzca nie musi 
być obecny na 

losowaniu. 

Rycerze Kolumba pracują w naszej społeczności, 

aby zebrać pieniądze na potrzeby parafii, takie jak zakup 

nowego systemu wideo, nowego dachu, a nawet drzwi do 

naszego kościoła. Tylko niewielka ilość czasu spędzonego 

z innymi katolikami przynosi korzyść nie tylko Twojej 

rodzinie, ale całej społeczności parafialnej.                                           

Rozważ poświęcenie swojego czasu na pomoc parafii w 

zaspokojeniu jej potrzeb.                                                    

Następna okazja do przyłączenia się będzie miała miejsce 

13 marca 2022 r. o godzinie 15:00.  

Skontaktuj się z Rick Limbach pod 

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








