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 12 Niedziela Zwykła           

 

 

 

Z okazji Dnia Ojca  

życzymy wielu Łask Bożych!  



                                                                                     
 W jednej ze swoich medytacji Tomasz Merton, 
amerykański trapista, stwierdza: „Żyjemy w stanie ciągłej 
pseudouwagi skierowanej na głosy, muzykę, ruch uliczny 
lub ogólnie na hałas związany z tym wszystkim, co dzieje się 
wokół nas. To sprawia, że jesteśmy wciąż pogrążeni w 
powodzi dźwięków i słów rozproszonego środowiska, w 
którym nasza świadomość jest na wpół odurzona”. Ciągły 
ruch sprawia, że jesteśmy wciąż zajęci, a życie dokonuje się 
na poziomie nieustannego spłycenia.  

 W zabieganej codzienności rodzi się w sercu 
człowieka potrzeba zatrzymania, zdumienia, zachwytu. A 
pomocą staje się cisza. Jak czytamy we fragmencie 
Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, na rozkaz Jezusa, po 
uciszeniu burzy na jeziorze, „nastała głęboka cisza”. Ewangelista na zasadzie kontrastu zestawia ze sobą dwa obrazy: 
gwałtowny wiatr i duże fale bijące w łódź z głęboką ciszą, która powstaje wskutek słowa Jezusa. I ta „głęboka cisza” 
stanowi naturalną przestrzeń, w której apostołowie mogą spotkać się z Jezusem. Z kolei nadzwyczajne opanowanie 
wichru jest okazją, aby postawić poważne pytanie o tożsamość Jezusa. Przecież uczynił On to, co może Bóg, jest więc 
Bogiem, a nie tylko człowiekiem; a Jego spokojny sen stanowi lekcję ufności wobec Boga. Ewangelista nie podaje 
imion uczniów znajdujących się w łodzi pragnąc, aby każdy z czytelników odnalazł w łodzi swoją twarz i swoje imię. 

 Cisza stwarza okazję, aby przekraczając chaos wzburzonej codzienności zatrzymać się na progu zdumienia.       
I zapatrzyć w Jezusa, który przemawia do nas w ciszy serc. Cisza jest nam więc potrzebna do tworzenia przestrzeni 
zasłuchania, aby nie przeoczyć żadnego z gestów Bożej miłości. Bez wyciszenia można bowiem usłyszeć wszystko, ale 
nie Boga. Cisza powoduje, że uczeń zastanawia się nad swoją wiarą. I dochodzi do wniosku, że nie zawsze jest skłonny 
do zaufania Bogu w trudnym położeniu. Mała wiara może powodować zaś nadmierną troskę o siebie, lęk i nietrafne 
reakcje wobec innych. 

 Kiedy nastaje „głęboka cisza”, również słowa w relacjach międzyludzkich nabierają bogactwa treści. Jak naucza 
Benedykt XVI, w niej słyszymy i poznajemy lepiej samych siebie. W klimacie milczenia rodzi się i pogłębia myśl, z 
większą jasnością rozumiemy to, co chcemy powiedzieć, albo to, czego oczekujemy od drugiego. Nasze milczenie 
pozwala innemu mówić, wyrazić siebie. A nam samym służy do tego, byśmy nie przywiązywali się bez odpowiedniej 
konfrontacji wyłącznie do własnych słów czy wyobrażeń. W ten sposób tworzy się przestrzeń, w której dzięki słuchaniu 
się nawzajem pogłębiają się relacje międzyludzkie. W milczeniu zauważa się najbardziej autentyczną komunikację 
między kochającymi się osobami przez gesty, wyraz twarzy czy ciało. W milczeniu wyraża się radość, zmartwienia czy 
cierpienie. 

 Scena ewangeliczna ucieszenia burzy pokazuje, że obecność Jezusa w 
naszym życiu jest gwarantem bezpieczeństwa.  W wielkiej ciszy apostołowie 
rozpoznają Bożą moc ujawnioną w osobie ich Mistrza i wykazują zadziwienie. 
To również kierunek dla każdego z uczniów Jezusa na dziś, jutro i na całe życie. 

 

ks. Leszek Smoliński 

 

   

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA        
              4, 35-41     
 
 

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich 
uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili 
więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne 
łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny 
wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała 
wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili 
Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie 
obchodzi, że giniemy?" On, powstawszy, zgromił 
wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się 
uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: 
"Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" 
Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: "Kim On 
jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu 

posłuszne?"   

Refleksja na niedzielę 



    Czytanie z księgi hioba                                                          
          38, 1. 8-11 

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: "Kto bramą 

zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy 

chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność 

pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, 

wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie 

dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych".| 

 

Czytanie z drugiego listu św. pawła 
apostoła do koryntian                 
                2 Kor 5, 14-17 

Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, 

że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. 

A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co 

żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich 

umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo 

nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała 

poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten 

sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 

nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto 

wszystko stało się nowe. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 21 czerwca zapraszamy na 
wieczorną Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo 
czerwcowe. 

 
• Decyzją biskupa naszej diecezji Davida Malloy, nie 

ma już żadnych limitów odnośnie liczby wiernych w 
kościołach, ministranci i chóry mogą wrócić i pełnić 
swoją służbę. Jednocześnie Biskup ogłasza, że od 1 
lipca będzie 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. 

 
• Z tego względu zapraszamy ministrantów do powrotu 

do służby. Zachęcamy także tych, którzy by się 
chcieli przyłączyć.  

 
• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka 

na czerwiec                                                    

Intencja ewangelizacyjna:                                                   

Piękno małżeństwa  

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się 

do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — 

aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i 

cierpliwością.                                  

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

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

  Słowa Św. Jana Pawła II   

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam 
do końca zrozumieć bez Chrystusa. 

Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne 
przeznaczenie.                                                                    
                Warszawa, 2 czerwca 1979r



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             6:45 am & 9:15 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 $   72,568 

Kwota zebrana $   50,848 

Brakująca kwota $   63,696 

 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                              

12-13 czerwca                                   

będzie opublikowana                                     

w biuletynie 27 czerwca. 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

Modlitwa za ojców 

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starym. 

Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić 
potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce. 

Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w 
wychowywaniu. Uczyń go bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo "ojciec" będzie zawsze dla niego 

symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko. 

Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które - według nich - nie spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni 
pracą dla swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze. 

Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich. 

Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas pożegnania z synem czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom 
rodzinny, także ojcowie potrzebują wsparcia (matki nie są jedynymi osobami, które płaczą). 

Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywiście doskonale rozumiesz ojców. W Twej niewyczerpanej miłości                      
(i niewyczerpanym doświadczeniu!) błogosław ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starym. 

 

Modlitwa za zmarłego ojca 

Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo, zmiłuj się nad zmarłym swoim sługą N., który jako dobry ojciec troszczył 
się o swoją rodzinę; nagródź jego miłość i wierność Twoim pokojem, a osieroconą rodzinę otocz swoją opieką. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Modlitwa męża i ojca do św. Józefa 

Święty Józefie, którego troskliwej opiece Bóg powierzył swego Syna Jednorodzonego i Jego przeczystą Matkę, Maryję, 
Tobie zawierzam swoje powołanie jako męża i ojca rodziny. Bądź moim przewodnikiem na trudnych ścieżkach życia i 

prowadź mnie oraz tych, za których jestem odpowiedzialny, prostą drogą do  Jezusa i Maryi.  

 

Uproś mi łaskę czystej, bezinteresownej miłości do tych, których Bóg 
powierzył mojej pieczy i do wszystkich, których stawia na mych 

życiowych drogach, abym - zapatrzony w przykład Twego świętego 
życia - zawsze był szlachetny, prawy i zdolny do poświęceń.  

 

Wyproś mi łaskę silnej, niezachwianej wiary, abym we wszystkim pełnił 
świętą wolę Ojca Niebieskiego i był przykładem wierności i służby dla 
moich najbliższych. Pomóż mi walczyć z pokusami, jakie podsuwa mi 

świat, i znosić cierpliwie każdy krzyż, jaki mnie w życiu spotyka.  

 

Naucz mnie pokory i posłuszeństwa. Czuwaj nade mną i nad całą moją 
rodziną, tak jak czuwałeś wiernie nad Jezusem  i Maryją. I wybłagaj dla 

nas zbawienie wieczne, abyśmy wszyscy mogli kiedyś spotkać się w 
chwale wiekuistej.  

 

Amen. 








