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„S„SŁYSZELIŚCIEŁYSZELIŚCIE, , ŻEŻE  POWIEDZIANOPOWIEDZIANO: :   

BBĘDZIESZĘDZIESZ  MIŁOWAŁMIŁOWAŁ  SWEGOSWEGO  BLIŹNIEGOBLIŹNIEGO, ,   

AA  NIEPRZYJACIELANIEPRZYJACIELA  SWEGOSWEGO  BĘDZIESZBĘDZIESZ  NIENAWIDZIŁNIENAWIDZIŁ. . 

A JA JAA  WAMWAM  POWIADAMPOWIADAM: :   

MMIŁUJCIEIŁUJCIE  WASZYCHWASZYCH  NIEPRZYJACIÓŁNIEPRZYJACIÓŁ    

II  MÓDLCIEMÓDLCIE  SIĘSIĘ  ZAZA  TYCHTYCH, ,   

KTÓRZYKTÓRZY  WASWAS  PRZEŚLADUJĄPRZEŚLADUJĄ; ;   

TAKTAK  BĘDZIECIEBĘDZIECIE  SYNAMISYNAMI  OOJCAJCA  WASZEGOWASZEGO”      ”        



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„A „A JAJA  WAMWAM  POWIADAMPOWIADAM: M: MIŁUJCIEIŁUJCIE  WASZYCHWASZYCH  NIEPRZYJACIÓŁNIEPRZYJACIÓŁ  II  MÓDLCIEMÓDLCIE  SIĘSIĘ  ZAZA  TYCHTYCH, ,   

KTÓRZYKTÓRZY  WASWAS  PRZEŚLADUJĄPRZEŚLADUJĄ; ; TAKTAK  BĘDZIECIEBĘDZIECIE  SYNAMISYNAMI  OOJCAJCA  WASZEGOWASZEGO, , KTÓRYKTÓRY  JESTJEST  WW  NIEBIENIEBIE.”.”  

    

  Drodzy Przyjaciele! 

  W książce zatytułowanej: „Dar dawania” Stephen Olford 

opowiada historię protestanckiego pastora podczas  

Amerykańskiej Rewolucji, Petera Millera, który mieszkał  

w Ephrata w Pensylwenii i był dobrym przyjacielem Georgea 

Washingtona. W tej samej miejscowości, żył także niejaki 

Michael Wittman, który był bardzo niedobrym i złośliwym 

człowiekiem oraz często upokarzał pastora i robił mu na 

złość. Pewnego dnia Michael Wittman został zaaresztowany 

za zdradę i skazany na karę śmierci. Pastor Peter Miller 

szedł 70 mil pieszo do Philadelphi, aby się za niego wstawić  

i prosił o ułaskawienie zdrajcy. „Nie, Peter,” Powiedział  

Generał Washington. „Nie mogę ułaskawić twojego  

przyjaciela.” „Przyjaciela!” wykrzyknął pastor. „On jest  

moim największym nieprzyjacielem ze wszystkich jakich 

mam.” „Co?” wykrzyknął Washington. „Przebyłeś pieszo 70 

mil, aby uratować życie swojemu wrogowi? W takim razie 

twój czyn rzuca na tą sprawę zupełnie nowe światło.  

Ułaskawiam go.” I rzeczywiście Michael Wittman został 

zwolniony z więzienia, a jego życie było uratowane. Pastor 

Miller wziął go ze sobą w powrotną drogę do domu  

w Ephrata. Tym razem wracali już jako przyjaciele. 

  Myślę, że pastor Peter Miller modlił się każdego dnia za  

swojego nieprzyjaciela i ta modlitwa dała mu siłę, aby  

wstawić się za nim, gdy ten był o krok od wykonania na nim 

kary śmierci. To jest właśnie prawdziwe powołanie  

chrześcijańskie, miłować naszych nieprzyjaciół. Chrystus dał 

nam tego przykład na krzyżu, kiedy modlił się za swoich 

prześladowców i morderców.  

  Czy jesteśmy w stanie kochać taką miłością, tak sami  

z siebie? Oczywiście nie. Nie możemy tego osiągnąć bez  

pomocy Jezusa. Tylko On kocha bezwarunkowo każdego 

człowieka. Modląc się za naszych nieprzyjaciół, pozwalamy 

Chrystusowi kochać ich przez nas. Co jest więc naszą lekcją  

z dzisiejszej Ewangelii? Jeśli modlimy się za nasze dzieci, współmałżonka, przyjaciół, krewnych i tych, którym 

jesteśmy winni naszą wdzięczność - robimy słusznie i szlachetnie. Ale to nie wystarcza, aby być autentycznym 

naśladowcą Chrystusa. Dlatego zadbajmy o to, aby na liście osób, za które się modlimy, znaleźli się również 

nasi nieprzyjaciele. Prośmy Boga o łaski i błogosławieństwo dla nich. Jeśli trwają w złym, prośmy dla nich  

o łaskę opamiętania, nawrócenia i przejrzenia. Codzienna modlitwa za nieprzyjaciół zmienia również serca 

modlących się i sprawia, że wrogowie stają się przyjaciółmi. 

SSłowa łowa EEwangelii wg wangelii wg   

św. św. MMateusza 5, 38ateusza 5, 38--4848  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko  

i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie  

stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś  

uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 

twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 

żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od 

tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz  

miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swe-

go będziesz nienawidził. 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych  

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują, abyście się stali synami Ojca  

waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi  

i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na  

sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, 

cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy 

tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko 

swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż  

i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE  --  LLUTYUTY    
IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA: :   

OO  USŁYSZENIEUSŁYSZENIE  WOŁANIAWOŁANIA  MIGRANTÓWMIGRANTÓW..  

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy 

wpadli w ręce przemytników, pozbawionych  

skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę. 

MMYŚLIYŚLI  DDNIANIA  

„Wielu ludzi potrzebuje wrogów, by skierować  

na nich agresję frustracyjną" - twierdzi Leszek  

Kołakowski. 

Wezwanie do miłości nieprzyjaciół czy prześla-

dowców zdaje się znacznie przekraczać nasze 

możliwości. 

A jednak - jako chrześcijanie - potrzebujemy  

wrogów, by praktycznie sprawdzić wartość i siłę 

naszej wiary. 

KKOLEKTAOLEKTA  02.16.202002.16.2020  

Tygodniowy Budżet              $  28,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka            $    12,938.00 

   -ofiary złożone online  $      6,685.00 

  Razem               $  19,623.00 

  Inne               $        505.00 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  KKAPŁAŃSKIEJAPŁAŃSKIEJ  

KKPŁPŁ  19, 119, 1--2. 172. 17--1818 

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej 

społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie 

świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. 

Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść  

winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, 

nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, 

ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. 

Ja jestem Pan!» 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

KKORYNTIANORYNTIAN  1 K1 KOROR  3, 163, 16--2323 

Bracia: 

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że 

Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 

świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia  

Boga jest święta, a wy nią jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was 

mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się 

stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość  

bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. 

Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły 

przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są 

zamysły mędrców». 

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! 

Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy 

Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy 

śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, 

wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa,  

a Chrystus – Boga. 

 W poniedziałek 24-go lutego zapraszamy na Mszę 

św. O 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W środę 26-go lutego Środa Popielcowa  

zaczynająca Wielki Post. W ten dzień obowiązuje 

post ścisły. Msza św. z posypaniem głów popiołem 

w języku polskim o 7.30 wieczorem. Rozkład mszy 

świętych po angielsku jest w biuletynie. 

 W piątek nabożeństwo drogi krzyżowej w języku 

polskim o 8 wieczorem. 

 W niedzielę za tydzień 1-go marca, msza św.  

z udziałem dzieci o 1 PM. 



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 

 

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

02/29/2020 

NIEDZIELA 

03/01/2020 

MINISTRANCI 

Ania Furman 

Philip Furman 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Michał Przybylski 

Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

Jacob Rutkowski 

Alex Kramarz 

LEKTORZY 

Tadeusz Młynek 

Małgorzata Czubat 

Waldemar Stec 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Iwona Szyda  

Janina Adamczyk 




