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 14 Niedziela Zwykła           

 
 

 

Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; 

a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: 

«Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest 

dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! ». 

        Mk 6:2 



Od o. Witolda  
                                                                                        
   

 

 

       Jesteśmy gotowi uwierzyć? 

 

 To interesujące, że Jezus nie był w stanie 
dokonać żadnego cudu w Nazarecie. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że Jego moc była zależna od poziomu 
wiary ludzi. A więc ponieważ Nazarejczycy nie 
wierzyli i byli właściwie jedynie zaskoczeni tym, co 
Jezus robił i zastanawiali się jak to możliwe, z tego 
powodu Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu. Tylko 
czy to rzeczywiście prawda? Nie twierdzę, że 
Ewangelia nam podaję fałszywe informacje, jednak 
może nasza interpretacja nie jest ścisła i prawdziwa. 

 Czy Bóg może dokonać czegokolwiek? 
Oczywiście, że może. Pytanie jednak brzmi, dlaczego 
Bóg to czyni? Dlaczego Bóg dokonuje cudów? 
Dlaczego Jezus dokonuje cudów? Aby pokazać swoją 
moc, chwalić się nią, zadziwić ludzi? Nie. Jezus czynił 
to dlatego, że chciał pomóc ludziom w ich 
wątpliwościach, pomóc im uwierzyć, przekonać się, że 
to, czego się domyślali jest rzeczywiste. Cuda miały na celu pomóc ludziom upewnić się, że to, w co 
uwierzyli jest prawdą. Jednak kiedy brakuje przekonania i wiary, wtedy i cuda nie mają sensu ponieważ 
ludzkie serca są już dawno zamknięte. Ewangelia mówi, że Jezus „jedynie na kilku chorych położył ręce         
i uzdrowił ich.” Pewnie byli wyjątkami wśród większości, których serca były zamknięte i niechętne do wiary. 
Oto dlaczego Jezus powiedział: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może 
być prorok tak lekceważony.”  

 Czyli reasumując możemy powiedzieć, że Jezus nie uczynił żadnego cudu dlatego, że ludzkie serca nie 
były otwarte na tyle, aby chcieli w ogóle uwierzyć, nie byli nawet gotowi uwierzyć. W konsewekwencji to 
samo może się przydarzyć nam. Możemy nie być gotowi na to, aby Jezus przejawił swoje działanie w naszym 
życiu, i z tego względu Jezus nie czyni niczego. Być może to powoduje, że myślimy iż Jezusowi nie zależy, że 
nie słucha naszych modlitw. Ale tak naprawdę to problem tkwi w nas, ponieważ nawet jeśli prosimy, to ciągle 
nie jest to powodowane decyzją wiary a jedynie próbą szczęścia. „Być może to zadziała, spróbować nie 
zaszkodzi.” To jednak nie jest wiara. Wiara bowiem jest naszą decyzją, aby zaufać i powierzyć nas samych w 
ręce tego, któremu wierzymy; w tym przypadku Jezusa. Wiara nie jest tylko zaakceptowaniem możliwości             
i prawdopodobieństwa uzyskania pozytywnej odpowiedzi na prośbę. Wiara jest wtedy kiedy jesteśmy w 
relacji z Bogiem, czyli oczekujemy i spodziewamy się, że On zaangażuje się w nasze życie. Mieszkańcy 
Nazaretu nie oczekiwali niczego od Jezusa dlatego, że nie chcieli zaakceptować faktu, że On mógłby być kimś 
specjalnym. Znali przecież Jego rodzinę. Czyli wiara powinna być 
poprzedzona przez uwielbienie Jezusa, uczczenie Go, kłanianie się 
Mu. Musimy Boga chwalić i kłaniać się Mu ze względu na Jego 
wspaniałość i wtedy zaakceptować Go jako naszego Pana. W 
takim wypadku będziemy przygotowani złożyć całą swoją 
nadzieję w Jego ręce. To wtedy będzie wiarą. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA        
                          6:1-6  
 

 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A 

towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł 

szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 

przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to 

u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I 

takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to 

cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i 

Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 

siostry?» I powątpiewali o Nim. 

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, 

wśród swoich krewnych i w swoim domu może być 

prorok tak lekceważony». 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na 

kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił 
się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził 
okoliczne wsie i nauczał. 



    Czytanie  z księgi  proroka ezahiela                                                     
                                                        ez 2, 2-5        

Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił 

mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie 

mówił. Powiedział mi: 

«Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu 
buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni                         
i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia 
dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach                      
i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im 
powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, 
czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – 
przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich». 

Czytanie z drugiego listu św. pawła 
apostoła do koryntian                 
                            2 Kor 12, 7-10 

Bracia: 

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi 

został oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie 

policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego 

trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi 

powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w 

słabości się doskonali». 

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby 
zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam 
upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w 
niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu 
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć 
jestem mocny. 

       Og ł osz e nia  

• Poniedziałek, 5 lipca jest oficjalnym dniem 
obchodów Dnia Niepodległości w Stanach 
Zjednoczonych w tym roku. Z tego względu w 
naszym kościele będzie tylko jedna Msza Św. o 9 
rano w języku angielskim. Mszy Św. po polsku 
wieczorem w tym dniu nie będzie.                       
Biuro parafialne będzie w tym dniu nieczynne. 

• Przypominamy, że od 1 lipca została zniesiona 
dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. 
Oznacza to, że nie ma już zwolnienia od obowiązku 
uczestnictwa w Mszy Św. niedzielnej lub w święto 
nakazane ze względu na pandemię. 

• Zapraszamy naszych ministrantów do powrotu do 
służby. Zachęcamy także nowych kandydatów do tej 
służby. Więcej informacji w biuletynie.  

• 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   

  "Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. 
Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej,                    

jak  tylko razem".                                                             
       (Przemówienie, ONZ, 1995) 



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 

Diocesan Appeal 2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania $ 114,544  
 
Zobowiązania $   75,678  

Kwota zebrana $   53,684  

Brakująca kwota $   60,860  

 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 TYGODNIOWA  19 - 20 czerwca, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             11,437.86  
 Donacje  $        95.00                                                            

   $             11,532.86                       

Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  5,473.00             
 Donacje $      175.00                                                      

   $              5,648.00    

Razem  $             17,180.86  

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: ($10,819.14)   

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

 

          Dla Najmłodszych  








