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 15 Niedziela Zwykła           

 
 

 

  Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął 
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad 
duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z 
sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, 

ani torby, ani pieniędzy w trzosie.   

                                                                 Mk, 6-7 



Od o. Witolda  

                                                                                        
 
 

 

 

 

 W dzisiejszej Ewangelii czytamy: „Piotr 
rzekł do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko  
i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? 
Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam 
wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy 
zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy 
poszliście za Mną, zasiądziecie również na 
dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń 
Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści 
dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci 
lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne 
odziedziczy.” (Mt 19,27-29).  
 
 Na pokładzie samolotu lecącego do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki wracał pewien 
misjonarz, który spędził wiele lat w Chinach 
oraz znany śpiewak, który był tam tylko dwa 
tygodnie. Kiedy dotarli do Nowego Jorku, misjonarz ujrzał wielki tłum wielbicieli 
oczekujących powrotu śpiewaka.  
 Na widok tego, co zobaczył, misjonarz pomyślał w duchu – Panie Jezu, nie pojmuję 
tego. Poświęciłem Chinom czterdzieści dwa lata mojego życia, a on tam był tylko przez dwa 
tygodnie i jego witają serdecznie w domu setki ludzi, a na mnie nie czeka absolutnie nikt.  
Pan Jezus odpowiedział: Synu, skąd ta gorycz? Przecież nie jesteś jeszcze w domu.  
 
 We wszystkim, przez co przechodzimy w codziennym życiu, w chwilach radości, w 
chwilach smutku, pamiętajmy... nie jesteśmy jeszcze w Domu – Królestwie Bożym. Aby nie 
ustawać w wędrówce do Nieba, módlmy się często: Ojcze nasz... bądź wola Twoja.  
 

 

Pokój i Dobro, 

o. Daniel Zdebik, OFM Conv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA        
                          6:7-13 

 

 Jezus przywołał do siebie Dwunastu            

i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też 

władzę nad duchami nieczystymi i przykazał 

im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz 

laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w 

trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie 

wdziewajcie dwóch sukien». 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu 

wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie 

przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc 

stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na 

świadectwo dla nich». 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania 
się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a 

wielu chorych namaszczali olejem                           
i uzdrawiali. 

   Od o. Daniela 



    Czytanie  z księgi  proroka Amosa                                                     
                                                   am 7, 12-15       

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali 
też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali 
olejem i uzdrawiali. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do 
Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I 
tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie 
prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską 
budowlą». 

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja 
prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem 
pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody 
bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, 
prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”» 

Czytanie z listu św. pawła apostoła do 
efezjan                  
                                                              ef 1,3-14 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich 
– w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według 
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – 
odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 
Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i 
zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej 
woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim 
powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na 
nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w 
niebiosach, i to, co na ziemi. 

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry 
przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje 
wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy 
istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już 
przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także 
i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o 
waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, 
zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który 
był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w 
oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością 
Boga, ku chwale Jego majestatu. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 12 lipca zapraszamy na 
wieczorną Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo 
eucharystyczne. 

 
• Zachęcamy wszystkich do korzystania z 

możliwości adoracji w naszym kościele. 
Adoracja jest co środę  i trwa od porannej  Mszę 
Św. o 8:30 do godziny 8 wieczorem. 
Skorzystajmy z tej szczególnej okazji do 
modlitwy. 

 
• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane 

na miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka 

na lipiec                                                   

Intencja powszechna:                 

Przyjaźń społeczna  

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych 

sytuacjach społecznych, gospodarczych           

i politycznych byli odważnymi i pełnymi 

pasji twórcami dialogu i przyjaźni.  

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

  Słowa Św. Jana Pawła II   

"Cierpienie jest w świecie również po to, żeby 
wyzwolić w nas miłość, ów hojny                         

i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz 
tych, których dotyka cierpienie". 

                                  (List apostolski Salvifici Doloris, 1984 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                                             6:30 - 7:30 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 

 Ogłoszenie o pracę!!!  

Nasza parafia św. Małgorzaty Marii poszukuje osób na pól etatu 
do sprzątania szkoły, kościoła oraz budynku starej szkoły                                                       

a także do koszenia trawników i odśnieżania śniegu.                                                                          
Po więcej informacji prosimy dzwonić do Greg Freund pod numer 

telefonu 847-658-7625 ext.116.   

 

Kolekta z weekendu  3-4 lipca                                                          

będzie opublikowana w sierpniu. 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

 

          Dla Najmłodszych  








