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12 N12 NIEDZILEAIEDZILEA  ZZWYKŁAWYKŁA  

 

„Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? „Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?   

A przecież żaden z nich bez woli Ojca A przecież żaden z nich bez woli Ojca   

waszego nie spadnie na ziemię...  Dlatego nie waszego nie spadnie na ziemię...  Dlatego nie 

bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.” bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.”   



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
Troska o duszę 

W dzisiejszych czasach przecenia się wartość dóbr materialnych. Wielu ludzi nie może sobie  

wybaczyć np. stłuczki samochodu, gdyż stał się dla nich nieomal obiektem kultu. Inni złoszczą się, 

gdy dziecko niechcący stłukło jakieś kosztowne szkło 

albo gdy się coś popsuło. Zbyt łatwo padamy ofiarą 

rzeczy lub sytuacji. Niezdany egzamin, np. matura,  

wywołuje u młodych ludzi myśli samobójcze.  

A przecież to jeszcze nie wszystkie źródła problemów: 

wiele osób na drugim miejscu po rzeczach  

materialnych stawia swoje ciało. Czegóż to się nie robi, 

aby poprawić wygląd. 

Pielęgnacja ciała, troska o zdrowie, to działania  

właściwe, ale ile dzisiaj w tym przesady? Popatrzmy na 

to w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Co Pan Jezus ma 

na myśli, mówiąc „Nie bójcie się tych, którzy zabijają 

ciało, lecz duszy zabić nie mogą.” Pan Jezus pragnie, 

abyśmy zrozumieli, jak bardzo Bogu zależy na każdym 

człowieku i jak wielka jest  godność człowieka.  

Naszym zadaniem jest odnalezienie właściwej  

hierarchii wartości, dowartościowanie duchowego  

elementu naszego życia. 

W wielu psalmach znajdujemy piękne strofy sławiące 

Boga Najwyższego jako ucieczkę, ostoję, obronę  

i pocieszenie dla ludzi, a dzisiejsza Ewangelia skłania 

do refleksji na temat tego, co w naszej ludzkiej  

egzystencji jest naprawdę istotne. Wspaniałe to słowa. 

Wynika z nich, z jak wielką łagodnością i troską  

traktuje nas Bóg – Ojciec. Jezus, przez  słowa, które do 

nas dzisiaj kieruje, pragnie wzbudzić w nas głębokie 

przeświadczenie, że Bóg interesuje się nie tylko całą ludzkością i wielkimi sprawami, lecz także losem 

każdego człowieka. Chce, abyśmy zrozumieli, kim każdy z nas jest dla Boga i że Bogu zależy na  

każdym człowieku z osobna. Skoro Bóg troszczy się o każde stworzenie, nawet najmniejsze, jak trawa 

polna czy wróble, to tym bardziej Jego troska ojcowska obejmuje każdego człowieka. 

Niestety, to wszystko, co wiąże się z duszą i duchem, jest przez wielu ludzi wyraźnie zaniedbywane. 

Kto na co dzień rozmyśla o nieśmiertelności własnej duszy, o życiu wiecznym? Czyż nie bardziej 

troszczymy się o stan naszego ciała aniżeli o stan życia duchowego? Czy zaspakajamy nasz głód  

duchowy? Czy mamy czas na codzienny, chociażby krótki rachunek sumienia, aby świadomie  

pielęgnować własne wnętrze? 

MMATKOATKO  NNAJŚWIĘTSZAAJŚWIĘTSZA, powierzamy Ci nasze dusze i prosimy,  

ucz nas troszczyć się o nasze życie duchowe. 

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Mateusza 10, 26wg Św. Mateusza 10, 26--3333  

Jezus powiedział do swoich apostołów: 

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic 

skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani 

nic tajemnego, o czym by się nie miano  

dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności,  

powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, 

rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz 

duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, 

który duszę i ciało może zatracić  

w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli  

za asa? A przecież bez woli Ojca waszego  

żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś  

policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. 

Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż 

wiele wróbli. 

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie 

przed ludźmi, przyznam się i Ja przed  

moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się 

Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja 

przed moim Ojcem, który jest w niebie». 

Piotr Blachowski 



IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE    NANA    

CCZERWIECZERWIEC  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

DDROGAROGA  SERCASERCA..  

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi  

życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 

KKOLEKTAOLEKTA  06.14.202006.14.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $    11,721,00  

         Inne          $       290.00     

Razem          $    12,011.00   

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

JJEREMIASZAEREMIASZA  JJRR  20, 1020, 10--1313 

Rzekł Jeremiasz: 

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła!  

Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy  

zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: 

„Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy  

i wywrzemy pomstę na nim!” 

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz;  

dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. 

Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci 

wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, 

Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który 

patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył 

Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzy-

łem swą sprawę. 

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował  

bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».   

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN    

RRZZ  5, 125, 12--1515 

Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata,  

a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć  

przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na  

świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie 

ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła  się od 

Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 

zgrzeszyli  przestępstwem na wzór Adama. On to 

jest typem Tego, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, 

jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 

jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to  

o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska  

i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego 

Człowieka, Jezusa Chrystusa. 

https://www.givecentral.org/location/260/allevents


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 

OO G Ł O S Z E N I AG Ł O S Z E N I A   
 W poniedziałek 22-go czerwca zapraszamy na Mszę 

Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo   czerwcowe.  

Proszę używać masek w kościele. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze  

święte weekendowe przez link podany na stronie  

internetowej parafii albo dzwoniąc do biura na numer: 

847-658-7625. Biuro parafialne jest otwarte od  

poniedziałku do czwartku od 9:00 AM do 2:00 PM oraz 

w piątki od 9:00 AM do 12 w południe. 

 Linki do transmisji Mszy Św. są na stronie  

internetowej www.saintmargaretmary.org lub  na 

www.facebook.com/saintmargaretmary   

 Godziny otwarcia kościoła na prywatną modlitwę są  

następujące: Poniedziałki 9:30 AM – 6:00 PM, Wtorki, 

Środy, Czwartki i Piątki  9:30 AM-8:00 PM, Soboty 

9:30 AM -3:00 PM. W Niedziele kościół będzie  

niedostępny na prywatną modlitwę ze względu na  

odprawianie Mszy Świętych z udziałem wiernych.  

Adoracja  Najświętszego Sakramentu  w Środy 9:30 AM

-8:00 PM w kościele. 

 Spowiedzi w soboty i niedziele są w dalszym ciągu  

zawieszone, ale kapłan jest  dostępny na spowiedź  

w biurze parafialnym we wtorki, środy i czwartki od 

6:30  do 7.30 wieczorem. Przy spowiedzi proszę  

zakładać maskę. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1


SŁUCHAJ JEGO GŁOSU 
 

Drodzy Przyjaciele! 
 
Każdego roku  o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną 
kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: 
SŁUCHAJ JEGO GŁOSU. Te słowa Chrystusa uświadamiają 
nam, że jesteśmy powołani do  słuchania   głosu  Jezusa  
i dawanie świadectwa o naszej wierze w słowach i uczynkach. 
Jak co roku, również teraz zwracam się do Was w tym trudnym 
czasie,  z prośbą o konkretne wsparcie Kościoła w jego szerszej 
formie, jaką jest nasza Diecezja Rockford. 
 
Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną,  
możemy kontynuować okazywanie miłości Chrystusa  
potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom, młodzieży  
i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach poprzez  
różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak :  
przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia 
poczętego i ludzkiej godności, duszpasterstwo młodzieży, czy  
troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko  
niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę 
Diecezjalną. Oczywiście wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość 
kształcenia katechetów, diakonów, formatorów młodzieży , dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego 
tak ważne jest nasze wsparcie tej kolekty.   
 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez  
złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $112,061.00. Jest to  
nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii   
i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina  
może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.  
 
Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, 
proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel . Z obliczeń komitetu  
finansowego wynika, że gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą 
$150 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją 
wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie 
uda się nam zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej. 
 
Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani 
zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować.  
Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was w codziennych modlitwach prosząc dla Was o łaskę 
zdrowia i błogosławieństwo Boże.  
 
 

Pokój i Dobro 
O. Piotr Sarnicki OFM Conv. 
  

SSŁUCHAJŁUCHAJ  JJEGOEGO  GGŁOSUŁOSU  

AAPELPEL  DDIECEZJALNYIECEZJALNY  20202020  



 



 



 


