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 16 Niedziela Zwykła           

 
 

 

 
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się 

nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające 

pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu [sprawach].                                                                           

      Mk, 6, 34 



Od o. Witolda   
 
                                                                   
 

     Drodzy Przyjaciele! 

  

 W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim 
apostołom i nam:” Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie                       
i wypocznijcie nieco”. 

 Jest to zaproszenie, które być może potrzebujemy 
usłyszeć o wiele częściej, niż myślimy. Dla wielu z nas to 
zaproszenie wydaje się być  nie na czasie i jakby nam 
przeszkadzało w naszych aktywnych planach i bardzo 
wypełnionym życiu. Ale potraktujcie je jako bezpośrednie 
zaproszenie od naszego Pana. Usłysz, jak mówi do ciebie: „ 
Moje dziecko, proszę idź  sam  na opuszczone miejsce i 
trochę odpocznij”. 
 
 Jest coś bardzo uzdrawiającego i kojącego w chwilach spędzonych w ciszy i samotności. W ciszy i samotności 
jest coś, co pozwala nam się ponownie skupić. Tak często w życiu jesteśmy przytłoczeni aktywnością i pracą dnia 
codziennego. Aktywność i brak czasu  jest często sposobem na to, aby zły nas osłabił i zepchnął nas z właściwej drogi. 
Trzyma nas z dala od łagodnego, czystego i orzeźwiającego głosu Boga. Więc dlatego Bóg walczy o nas i zaprasza nas, 
abyśmy  sami odeszli na miejsce, gdzie w ciszy i spokoju możemy z Bogiem pobyć, usłyszeć Jego głos  i odpocząć w 
Jego obecności. 
 
 W centrum tego zaproszenia jest tęsknota w sercu Jezusa, abyśmy odpoczęli od tych ciężarów, które 
niepotrzebnie nas obciążają. To prawda, że Bóg wzywa nas do robienia wielu dobrych rzeczy, które mogą nas 
wyczerpać. Ale to „święte wyczerpanie” nie jest złą rzeczą. W rzeczywistości bycie „wyczerpanym” wolą Bożą 
faktycznie pogłębia naszą wiarę i napełnia radością. I ta radość zmniejsza nasze brzemię. 
 
 Głównym powodem naszej potrzeby „odejść” i „odpocząć” jest to, że w życiu jest wiele rzeczy, które nie są 
częścią woli Bożej. Są to obciążenia, które niepotrzebnie nakładamy na siebie. Te obciążenia, bardziej niż cokolwiek 
innego,  są tym, od czego musimy odpocząć. 
 
 Odejście sam na sam z Jezusem jest sposobem na ponowne skupienie się i posprzątanie bałaganu życia. To 
sposób na ucieczkę od naszych impulsów i przyzwyczajeń, które odciągają nas od radosnej woli Boga. Pomyśl więc o 
tym zaproszeniu. Pomyśl o tym praktycznie. Czy możesz znaleźć każdego dnia  przynajmniej dziesięć minut, aby 
znaleźć ciszę i odpocząć w ramionach Jezusa? 
 
 Zastanów się dzisiaj, czy  jesteś gotowy i chętny, by przyjąć zaproszenie Jezusa, aby przyjść i odpocząć z Nim i 
w Nim. Zobowiąż się do tego. Już dziś dokonaj wyboru, aby znaleźć czas na samotność. W tym  czasie  samotności 
szukaj cichego i subtelnego głosu Boga. Niech cisza i spokój Bożej obecności przyniosą jasność i skupienie w twoim 
zabieganym życiu. 

Mały Jubileusz! 

Dokładnie 1-go lipca tego roku upłynęło dokładnie 10 lat od kiedy krakowscy franciszkanie przejęli opiekę 
duszpasterską nad naszą parafią w Algonquin. Bóg zapłać wszystkim naszym Parafianom za współpracę i wszelką 
pomoc. Dziękujemy również za wasze modlitwy w naszej intencji i również zapewniamy o naszej modlitwie za Was. 
Niech Pan nam wszystkim błogosławi na dalsze lata. 

  

Pokój i Dobro, 

O. Piotr Sarnicki, OFMConv 

Gwardian Klasztoru 

 

 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA        
                      6,30-34 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu 

wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do 

nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i 

wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i 

odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz 
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i 
zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich 
wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. 
Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające 
pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. 

   Od o. Piotra 



    Czytanie  z księgi proroka jeremiasza   
                Jr 23, 1-6                                                     
Pan mówi: 

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i 

rozpraszają owce z mojego pastwiska. 

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy 

mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, 

rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę 

nieprawością waszych uczynków. 

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, 

do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich 

pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad 

nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać 

ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. 

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl 
sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując 
roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość 
na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael 
będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym 
go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”». 

 

Czytanie z listu św. pawła apostoła do 
efezjan                  
                                                          ef 2, 13-18 

Bracia: 

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, 

staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części 

ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je 

mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 

przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch 

rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego 

człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, 

jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele 

przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. 

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście 
daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego 
jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. 

       Og ł osz e nia  

 

 

• W poniedziałek, 19 lipca zapraszamy na wieczorną 
Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. 

 
• W ostatni weekend lipca będą się odbywać w 

Algonquin Founder’s Days. Dlatego w sobotę 24 
lipca, ze względu na paradę, która będzie na 
Algonquin Road przed południem, w naszym 
kościele nie będzie porannej Mszy Św. oraz 
przedpołudniowej spowiedzi. 

 
• 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   

"Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona 
rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie 

zdecydowani iść pod prąd obiegowych 
poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie 

lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania". 

      List do młodych całego świata, 1985 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  10-11 lipca                                                          

będzie opublikowana w sierpniu. 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

 

          Dla Najmłodszych  








