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11  NNIEDZIELAIEDZIELA  WWIELKIEGOIELKIEGO  PPOSTUOSTU    

 

„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo „Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo   

wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 

świata oraz ich przepych  i rzekł do Niego: świata oraz ich przepych  i rzekł do Niego:   

«Dam Ci to wszystko, «Dam Ci to wszystko,   

jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.”jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Drodzy Przyjaciele! 
 

  W zbiorze opowiadań Bruna Ferrero: „Ważna róża” znajduje 

się jedno zatytułowane: „Wiedziałeś o tym!”. Chciałbym  

właśnie tym opowiadaniem zacząć dzisiejszą refleksję. 

  W jednym z indiańskich plemion istniał zwyczaj, wedle  

którego młodych chłopców uznawano za ludzi dorosłych  

wówczas, gdy spędzili pewien czas w całkowitej samotności. 

Przez ten okres musieli udowodnić sobie samym i całej  

wspólnocie plemiennej, że mogą już być wojownikami.  

  W czasie takiej próby jeden z młodych ludzi zawędrował do  

przepięknej doliny, w której zieleniły się drzewa i kwitły  

wspaniałe kwiaty. Spoglądając na otaczające dolinę góry,  

zauważył szczyt pokryty olśniewająco białym śniegiem.  

Poddam się próbie, zmierzając się z tą górą. , pomyślał. Włożył 

koszulę ze skóry bizona, na ramiona zarzucił koc i rozpoczął 

wspinaczkę.  

  Dotarłszy po wielu trudach na szczyt, ujrzał bezkresne obszary 

ścielące się pod jego stopami. Wzrok chłopca wędrował  

swobodnie po tych krajobrazach, a serce przepełniała duma. 

Nagle usłyszał szmer, spojrzał w tym kierunku i zobaczył węża. 

Zanim zdołał uczynić jakikolwiek ruch, wąż przemówił:  

 - Umieram. Tutaj jest mi za zimno i nie mam nic do jedzenia. 

Schowaj mnie pod swoją koszulą i znieś w dolinę.  

 - Nie - odparł młodzieniec. - Znam takich jak ty. Jesteś  

grzechotnikiem. Jeśli Cię podniosę, ukąsisz mnie śmiertelnie.  

 - Na pewno nie. W stosunku do Ciebie nie będę taki. Jeśli mnie 

uratujesz, nie wyrządzę Ci żadnej krzywdy.  

  Młody człowiek nadal odmawiał, lecz wąż miał wielką siłę  

przekonywania. Wreszcie młodzieniec włożył go pod koszulę  

i zabrał ze sobą. Kiedy zeszli do doliny, wyjął go i ostrożnie  

ułożył na ziemi. Nagle wąż zwinął się, wysunął do przodu  

i ukąsił chłopca w nogę.  

 - Przecież mi obiecałeś...- zawołał młody człowiek.  

 - Wiedziałeś, co ryzykujesz, biorąc mnie ze sobą - odparł wąż, 

odpełzając w dal.  
 

  Na początku Wielkiego Postu Jezus zaprasza na , abyśmy razem z Nim udali się na pustynię i przeżyli czas  

nawrócenia oraz umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości. Tak jak Jezus, spotkamy się z pokusami złego ducha, 

który będzie zachęcał nas do egoizmu i wiary w różnych bożków. Ale tak jak Chrystus musimy sobie zdawać sprawę 

z tego, że szatan jest kłamcą i jakakolwiek dyskusja z nim i pójście na ustępstwa sprawia, że popadamy w grzech, 

który oddala nas od Boga i zadaje śmierć duchową. Dzisiejsze opowiadanie w prosty sposób pokazuje nam logikę 

działania diabła. Indiański chłopiec wiedział, że grzechotnik jest śmiertelnie jadowity, a jednak poszedł na  

ustępstwa, dał się okłamać i został śmiertelnie ukąszony przez węża. Takimi jadowitymi wężami w naszym życiu są 

sytuacje i okazje, które prowadzą nas do grzechu. Na pewno więc post, to czas, w którym trzeba by się wyrzec takich 

okazji, używek, przyjemności. Jeśli podejmujemy taką decyzję, to Bóg szczególnie teraz, w czasie Wielkiego Postu 

wspiera nasze wysiłki swoją łaską. A więc z optymizmem i zaufaniem w Boga zabierzmy się do wielkopostnego  

procesu nawrócenia. 

SSłowa łowa EEwangelii wg wangelii wg   

św. św. MMateusza 4, 1ateusza 4, 1--1111  

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był  

kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści 

dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli 

jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 

stały się chlebem». 

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym 

chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych”». 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego,  

postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 

«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane 

jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do  

ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 

nie uraził swej nogi o kamień”». 

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także:  

„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga  

swego”». 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, 

pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich 

przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, 

jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest 

bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu,  

będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz”». 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie 

i usługiwali Mu. 



IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE      

NANA  MMARZECARZEC  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

ZAZA  KATOLIKÓWKATOLIKÓW  WW  CCHINACHHINACH..  

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował 

wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  RRODZAJUODZAJU    

RRDZDZ  2, 72, 7--9; 3, 19; 3, 1--77 

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął  

w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się 

człowiek istotą żywą. 

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg 

umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz  

Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe  

z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia 

w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta 

lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do  

niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie 

jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew 

tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, 

które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie  

wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście 

nie pomarli». 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie  

umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc  

z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg  

będziecie znali dobro i zło». 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce 

dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że 

owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała  

swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy 

otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 

spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN  5, 125, 12--1919  

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. 

I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze  

skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego 

grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi 

wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwie-

nie ze wszystkich grzechów. 

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć  

zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej 

ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru  

sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu 

Jednego – Jezusa Chrystusa. 

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn  

sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez 

nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 

grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego  

wszyscy staną się sprawiedliwymi. 

NNOWEOWE  PPOLISHOLISH  MMINISTRYINISTRY  

Od 1-go stycznia tego roku mamy nowy skład naszego 

Polish Ministry. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 

wzięli na siebie odpowiedzialność za dalsze prowa-

dzenie i organizowanie różnych akcji i uroczystości 

zawiązanych z Polską Wspólnotą w naszej parafii. 

Niech Bóg błogosławi i wspiera w tak ważnym  

i odpowiedzialnym zadaniu. Oto nowy skład: 

Magdalena Remesz Kopeć- przewodnicząca,  

Agnieszka Kostrzewa, Małgorzata Czubat,  

Anna Kinor, Judyta Langowski, Bartek Kucharczyk,  

Bogusław Jałowiec, Dariusz Saletnik, Maria Serafin, 

Włodzimierz Szyda. 



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

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 

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

03/07/2020 

NIEDZIELA 

03/08/2020 

MINISTRANCI 

Maya Fajczyk 

Alex Fajczyk 

Nicholas Fajczyk 

Natalia Molczyk 

Agnieszka Gorski 

Karina Strzemecka 

Mateusz Markowski 

Kacper Soja 

Patrick Kostrzewa 

Maja Kostrzewa 

 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Katarzyna Cichon 

Krystyna Skoczylas 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Iwona Hess 

Wlodzimierz Szyda 

 W poniedziałek 2-go marca zapraszamy na Mszę św. o 7  

wieczorem i nabożeństwo Gorzkich Żali. 

 W piątek 6-go marca, Pierwszy Piątek, spowiedź od godziny 

7 wieczorem w kaplicy. Komunia Święta podczas Drogi  

Krzyżowej o 8 PM. 

 W sobotę 7-go marca zapraszamy na nabożeństwo Pierwszej 

Soboty po mszy św. o 6.30 PM. 

 W sobotę 14-go marca w budynku nowej szkoły odbędzie się 

doroczny Shamrock Shave od 5.30 wieczorem. Przy stoliku 

do nabycia bilety na event oraz możliwość za sponsorowania 

tych, którzy golą głowy. Dochód przeznaczony na walkę  

z rakiem. 

 Zbliża się czas finalizowania naszych ofiar na doroczną  

Diecezjalną Kolektę za rok 2019. Brakuje nam jeszcze  

$ 14000 do wypełnienia zobowiązania naszej parafii. Dlatego 

proszę wszystkich, tych, którzy  nie złożyli ofiary na ten cel, 

oraz tych, którzy nie wywiązali się jeszcze ze swoich  

zobowiązań, aby to zrobili. Specjalne koperty są w ławkach. 

Bóg Zapłać 

 W zeszłą sobotę odbył się doroczny( 44 )Dinner Dance naszej 

Parafii. Bardzo dziękuję przewodniczącej Dinner Dance  

Ministry, Morgan Stencil i jej współpracownikom za  

zorganizowanie tego wydarzenia. Mimo mniejszej liczby 

uczestników niż w tamtym roku Dinner Dance przyniósł  

$22000 dochodu. Bóg zapłać parafianom, którzy ofiarowali 

nagrody na life  and silent auction oraz tym, którzy wzięli 

udział w aukcji. Bóg zapłać za zakup biletów i przybycie aby 

wesprzeć w ten sposób parafię. 




