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 „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a 

wstecz się ogląda, nie nadaje się do 

królestwa Bożego” 

        9:62 



Prawdziwa wolność, to wolność do.... 

Dzisiejsze czytania wszystkie właściwie 

mówią o powołaniu. W pierwszym 

czytaniu Bóg nakazuje prorokowi 

Eliaszowi powołać do proroczej służby 

Elizeusza. W drugim czytaniu św. Paweł 

pisze, że jesteśmy powołani do wolności, 

a w Ewangelii czytamy o człowieku, który sam chciał iść za 

Jezusem oraz o kimś, kogo Jezus sam wołał do pójścia za Nim. 

  

 Każde powołanie, a zwłaszcza to Boże, oznacza 

sytuację, w której trzeba coś pozostawić za sobą, aby coś 

nowego osiągnąć, lub czegoś nowego się podjąć. Elizeusz 

pozostawia rodzinę, majątek i idzie za Eliaszem tylko dlatego, 

że prorok uczynić gest wezwania i zaprosił go do bycia jego 

uczniem. Elizeusz był posłuszny. Co ciekawe ani nie widzimy u 

niego jakiegoś zbytniego rozżalenia z powodu tego, że musi 

zostawić rodzinę i wszystko, ale także nie widać przesadnej 

ekscytacji nowym zadaniem. Po prostu posłuszeństwo i 

wkroczenie w nowy etap życia jakby to był po prostu następny 

dzień w kolejności. Widzimy więc, że w powołaniu 

posłuszeństwo jest bardzo ważne. 

 Św. Paweł poucza, że jesteśmy powołani do wolności, 

czyli jest Bożą wolą, abyśmy byli wolni. To nie tylko 

możliwość i opcja – to nasze przeznaczenie, choć zupełnie od 

nas zależy, czy je osiągniemy, czy nie. Wolność jednak nie 

znaczy, jak św. Paweł zaznacza, dowolności czy swawoli. 

Wolność jest powołaniem, a więc zadaniem, i to zadanie ma się kierować, tak wszystko zresztą, MIŁOŚCIĄ. Mamy się 

uczyć jak kochać bliźniego, gdyż właśnie ta zdolność do kochania da nam wolność. Prawdziwa wolność nie jest wolnością 

od czegoś, ale jest wolnością do czegoś, czyli bycie wolnym pozwala mi czynić więcej, niż gdy jestem zniewolony. 

Prawdziwa wolność rozszerza horyzonty możliwości ludzkiej miłości. 

 W przypadkach powołań z dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus podkreśla właśnie tę wolność do... Muszę być 

wolny od materialnych rzeczy i innych powiązań, abym mógł być wolny i zdolny do pójścia za Jezusem. Muszę być 

przygotowany na wszystko, dlatego że pójście za Jezusem oznacza codzienne umieranie dla wszystkich moich zniewoleń, 

co jest oczywiście bolesne, a dojrzewanie do pełni wolności. „Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn 

Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Ci, którzy idą za Jezusem, muszą być wolni, aby móc przyjąć 

rzeczywistość służby tak jak jest – bez domu, bez stałego miejsca, bez zapewnień, bez – można by powiedzieć – korzeni. 

To wszystko dlatego, że skupienie się na Mistrzu i życie dla Niego jest warte oderwania od wszystkiego. Jednocześnie 

Mistrz – Jezus Chrystus obiecuje nagrodę. Oczekiwanie nagrody daję wolność, bo nadzieja szczęścia wiecznego napełnia 

wszystkie pragnienia. Po co mi cokolwiek skoro przygotowuję się do osiągnięcia tego najlepszego. Jednak, abyśmy mogli 

być tak wolni, aby pójść za Jezusem, musimy wpierw być posłuszni jak Elizeusz, czyli musimy być gotowi na to, że 

jesteśmy wezwani. Gotowi znaczy, że Mistrz, który nas woła jest dla nas najważniejszy. Do tego trzeba miłości. Nie 

poświęcimy się dla Mistrza – Jezusa Chrystusa, jeśli Go nie kochamy. Ta miłość musi być autentyczna, nie może być 

udawana, ponieważ życie zawsze bardzo ostro zweryfikuje autentyczność tej miłości. „Ktokolwiek przykłada rękę do 

pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. Jeśli nie umiemy autentycznie kochać, życie nam to 

bezlitośnie wygarnie. Jednak jeśli nie umiemy kochać, nie nadajemy się do Bożego królestwa. Jest więc czas, aby uczyć się 

miłości.  

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 
           9:51-62 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego 

świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał 
przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i 

weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 

by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go 
jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc 

to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy 

chcesz, byśmy powiedzili: Niech ogień spadnie z 
nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy 

się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. 

 
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego 

«Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz»Jezus 

mu odpowiedział «Lisy mają nory i ptaki 
podniebne—Gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 

miejsca, gdzie by głowę mógł położyć 

 
 Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś 

odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść 

pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw 
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 

królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę 
pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać 

się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: 

«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 
się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».  



    Czytanie z Pierwszej Księgi 
Królewskiej                        19:16b,19-21                            

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z 
Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». 

 
Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna 
Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed 

nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, 
podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój 

płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za 

Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować 
mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za 
tobą». 

 
On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci 

to uczyniłem?» Wtedy powrócił do niego i zaraz 
wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na 
jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał 

ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i 
poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.  

 

Czytanie z Listu św. Pawłą Apostoła 
do Galatów                        5:1,13-1 

Bracia:Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. 
A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na 
nowo pod jarzmo niewoli 
 
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do 
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako 
zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, 
miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo 
całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 
«Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i 
pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. 
 
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie 
spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do 
czego innego dąży niż duch, a duch do czego 
innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi 
zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli 
jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie 
będziecie podlegać Prawu.  

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek 27 czerwca zapraszamy na 

wieczorną mszę św. o 7:00 pm i ostatnie 

nabożeństwo czerwcowe. 

 

• W pierwszy piątek okazja do spowiedzi będzie od 

6:30 do 7:30 wieczorem. Msza św. po polsku 

będzie o 7:30 PM. W sobotę zapraszamy na 

nabożeństwo Pierwszej Soboty po Mszy św. o 

6:30 wieczorem. 

 

• W poniedziałek 4 lipca będą obchody Dnia 

Niepodległości. 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. 

INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA                                     
NA CZERWIEC 

Intencja: Módlmy się za 
Rodziny 

Módlmy  się  w  intencji  rodzin 
chrześcijańskich  na  całym  swiecie,  aby 
dzięki  konkretnym  gestom  przeżywały 
bezinteresowność  miłosci  oraz  swiętość  
w codziennym  życiu. 

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

„Całym sobą płacisz za           

wolność – więc to wolnością 

nazywaj, że możesz, płacąc ciągle 

na nowo, siebie posiadać” 



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                                             6:00 - 7:00 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 

Ogłoszenia w biuletynie                          
Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

Adoracja w naszej parafii 

 

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

  KOLEKTA TYGODNIOWA  17/18  maja, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              10,847.92   

 Donacje  $                   320.00                                                               

                                 $              11,167.92                                                 

Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $              8,272.00                                     

 Donacje $                   198.00                                                      

   $              8,470.00      

 Razem                  $           19,985.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (7,362.08)  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


W niedzielę 19 czerwca, miała miejsce uroczystość Bożego Ciała. 

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i uczestnictwo w procesji do 

czterech ołtarzy. 


