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 13 Niedziela Zwykła           

 
 

 

Wszedł i rzekł do nich: «Czemu 
podnosicie wrzawę i płaczecie?               
Dziecko nie umarło, tylko śpi».  

                                         Mk 5, 39 



Od o. Witolda  
                                                                                        
   

 

 

Zawsze jest nadzieja 

 

 Kiedy Jair przyszedł do Jezusa prosząc w rozpaczy, aby 
uzdrowił jego umierającą córkę, Jezus poszedł bez słowa. 
Dosłownie. Ewangelista pisze: „poszedł więc z nim.” Czasami 
moglibyśmy pomyśleć, że przecież Jezus, który przyszedł na ten 
świat, aby nam otworzyć bramy nieba, mógłby wykorzystać taką 
sytuację i pouczyć Jaira oraz zgromadzony lud o tym, że przecież 
to ziemskie życie nie jest aż tak ważne, że córeczka Jaira będzie 
się miała tak naprawdę lepiej na drugiej stronie, że śmierć jest 
tylko bramą do innego – wiecznego życia. Moglibyśmy tak 
myśleć, tylko że Jezus tego nie zrobił. On bez słowa poszedł z 
Jairem, aby uratować jego umierające dziecko.  

 Możemy się więc zastanowić dlaczego czasami Bóg 
ratuje od śmierci cielesnej a czasami nie, dlaczego czasami Bóg 
podkreśla, że życie wieczne jest celem a to ziemskie jest tylko 
wędrówką, a czasami chroni nasze życie ziemskie i cielesne            
i zależy Mu, abyśmy pozostali tu dłużej. Prawdę powiedziawszy 
wątpię, czy byłbym w stanie odpowiedzieć na to pytanie jakoś 
sensownie i przy tym nie zgrzeszyć przemądrzaniem się. Wątpię 
bo naprawdę nie wiem na pewno. Jedno co wiem, to to, że każdy 
człowiek z jego własną, osobistą historią jest dla Boga specjalnym 
przypadkiem, i że Bóg nikogo nie traktuje „hurtowo”. Nikt z nas 
nie jest przykładany przez Boga do jakiegoś szablonu i „okrajany” 
boskimi nożycami tak, abyśmy pasowali do wzoru. Każdy z nas 
jest inny i Boża miłość wobec każdego z nas przejawia się bardzo 
różnie. 

 Mógłbym tylko próbować „gdybać” na ten temat. Po 
pierwsze, wszystko to działo się przed śmiercią                               
i zmartwychwstaniem Jezusa. Niebo nie było jeszcze dla nikogo 
otwarte. A więc perspektywa śmierci cielesnej nie mogła być jednocześnie perspektywą życia wiecznego w niebie. Pozostawał, jak 
to ówcześni Żydzi nazywali, Szeol, czyli kraina umarłych. Nie było to niebo, na pewno nie było to piekło, ani czyściec. Po prostu 
swego rodzaju poczekalnia. Ludzkość czekała na Zbawiciela. Zmarli też czekali. Po drugie, myślę, że Jezus po prostu rozumiał ból 
tego człowieka, któremu umierała córka i najzwyczajniej postanowił ten ból ukoić. Ktoś by się zapytał: „No to w takim razie czemu 
Bóg nie ukoił mojego bólu, bo mi umarł/umarła ten i ta z bliskich i niestety nikt nie przyszedł i nie uratował ani nie wskrzesił. Czy 
to fair?” Fair czy nie fair nie ma tu nic do rzeczy. Jak powiedzieliśmy Bóg podchodzi do każdego osobiście i wyjątkowo i nie ma 
szablonu na nic. Jedyne co jest niezmienne to to, że co złe jest zawsze złe, a co dobre, jest zawsze dobre. Nie ma jednak równości w 
traktowaniu. Jest miłość, a Bóg to nie wielki socjalista czy pracownik socjalny traktujący wszystkich równo. Bóg to Ojciec, który 
kocha swoje dzieci i daje im to, co w danym momencie On uważa za słuszne, że jest im potrzebne. Zresztą, kto może robić Bogu 
rachunek sumienia?  

 Jedna rzecz jest jednak w tej całej historii Jaira ważna. Właściwie dwie. Po pierwsze, że kiedy Jezus zdecyduje o czymś, to 
nie ma takiej siły, która by Go powstrzymała. Jezus poszedł pomóc córce Jaira, ale ona w międzyczasie umarła. To nie 
powstrzymało Jezusa od zrealizowania Jego planu. 

 Po drugie, Jezus podkreślił, że wiara Jaira w tym przypadku była kluczowa. „Nie bój się, wierz tylko!” Jezus obiecał, że 
pomoże, Jezus poszedł z Jairem. Fakty świadczyły, że to wszystko na nic, jednak Jezus chciał, aby Jair ciągle wierzył Jego 
obietnicy. 

 To lekcja dla nas. Jezus obiecał nam wiele rzeczy. Przede wszystkim, że nas 
kocha i to się nigdy nie zmieni. Po drugie, że nam zawsze przebaczy, kiedy będziemy o to 
prosić. Lekcja jest więc taka, że cokolwiek by się wydarzyło w twoim życiu, cokolwiek 
strasznego, złego - cokolwiek złego byś ty zrobił i zawinił – NIGDY nie rezygnuj i błagaj 
Boga o miłosierdzie. Zawsze jest nadzieja. 

 

Pokój i Dobro,  

o. Witold Adamczyk, OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA        
       5, 21-24; 35b-43     
 
 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, 

zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad 

jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, 

imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił 

usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią 

ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum 

szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. 

Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 

«Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» 

Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego 

synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu 

iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 

Jakubowego. 

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc 

zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł 

do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie 

umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. 

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę 

dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie 

dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 

«Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» 

Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 

dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im 

też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, 

aby jej dano jeść. 



    Czytanie z księgi  mądrości                                                      
                                        1, 13-15; 2, 23-24 

Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. 

Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata 

niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani 

władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest 

nieśmiertelna. 

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go 

obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat 
przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego 

należą. 

 

Czytanie z drugiego listu św. pawła 
apostoła do koryntian                 
      2 Kor 8, 7; 9, 13-15 

Bracia: 

Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w 

wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też 

obyście i w tę łaskę obfitowali. 

Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który 

będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem 

swoim ubogacić. 

Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie 

utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz 
dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo 
było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała 

równość, jak to jest napisane: «Nie miał za wiele ten, kto miał 
dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele». 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 28 czerwca zapraszamy na 
wieczorną Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo 
czerwcowe. 

• Przypominamy, że według decyzji naszego biskupa 
Davida Malloy’a, od 1 lipca zostaje 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, którzy by się chcieli przyłączyć. 

• W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w piątek będzie od 6:30 do 7:30 
wieczorem. O 7:30 zapraszamy na Mszę Św. 

• W sobotę obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca - 
zapraszamy na nabożeństwo maryjne po wieczornej 
Mszy Św. o 6:30. 

• W poniedziałek 5 lipca będzie oficjalnym dniem 
obchodów Dnia Niepodległości 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. 

• 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   

Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki 

któremu staję się lepszy.    



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 $   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  12 - 13 czerwca, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              12,493.00  

 Donacje  $       126.00                                                            

   $                2,619.00                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $   4,863.00             

 Donacje $           7500                                                      
   $                4,938.00  

 Razem  $                17,557.00                                  

Tygodniowy budżet  $28,000  /  Kwota brakująca:  (10,443.00)   

  KOLEKTA TYGODNIOWA  19 - 20 czerwca, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $               10,766.22  

 Donacje  $        270.00                                                            

   $               11,036.22                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $   10,512.00             

 Donacje $        380.00                                                      
   $               10,892.00  

 Razem  $                21,928.22              

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca:  (6,071.78)  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

 

 Dla Najmłodszych  








