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Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, 
czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł 
do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa 

wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 

                                                                                                    Mk, 12:42-43   



 

       

 Wdowi grosz 

 

     Szukając inspiracji to tego artykułu, 

znalazłem ciekawe historyczne dopełnienie do dzisiejszej 

Ewangelii. 

 „Ewangelijna scena popularnie zwana »wdowim 

groszem« wymaga dla większej wyrazistości kilku objaśnień. 

Na dziedzińcu niewiast w obrębie świątyni Herodowej były 

ustawione skarbony dla składania różnych ofiar pieniężnych. 

Pieniądze (sykle świątynne) wrzucano do nich przez długie 

metalowe „trąby”    (por. Mt 6,2). Przy ofiarach 

dobrowolnych należało wręczać je dyżurnemu kapłanowi, 

który głośno wymieniał kwotę, zanim wrzucił do środka. 

Marek zlatynizował nazwę monety ze względu na swoich 

rzymskich czytelników, co tylko w przybliżeniu podają 

polskie przekłady. Rzymski quadrans był czwartą częścią 

miedzianego asa, który był jedną szesnastą – srebrnego 

denara, dniówki niewykwalifikowanego robotnika (Mt 20,2). Wrzucone dwa miedziaki owej wdowy stanowiły wszystko, 

co miała na swe utrzymanie. To właśnie w ocenie Jezusa było argumentem za tym, że wrzuciła ona najwięcej, choć nie 

odpowiadało to sumie realnej”. 

 Porównując pierwsze czytanie mówiące o wdowie z Sarepty Sydońskiej z Ewangelią, zauważymy, że mamy 

właściwie do czynienia dziś w czytaniach z dwoma wdowami. Jedna, to poganka, która zawierzyła zapewnieniu 

Bożemu, danemu jej za pośrednictwem proroka i podjęła się zadania utrzymania tegoż proroka. Polegała tylko na słowie 

proroka w trudnych czasach głodu. Nie miała żadnych ludzkich rękojmi. Wdowa z Ewangelii nie miała nawet 

zapewnienia proroka. Finansowo ryzykowała, podobnie jak wdowa z Sarepty Sydońskiej. Oddała całe swoje utrzymanie 

na świątynię. Żadnych zapewnień proroka, żadnego cudu, który by potwierdził słuszności jej ryzyka. Mogła nawet nie 

słyszeć jak Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, ją pochwalił. 

 Ktoś by mógł powiedzieć, że w takim razie, czy było to rozsądne. Przecież jej śmiesznie mały dar nie 

spowodował wielkiej różnicy w dochodach świątyni, a ona ryzykowała wszystkim. Wiele razy się podobnie 

zastanawiamy i dochodzimy do podobnych wniosków. Po co mam dawać, skoro mnie nie stać na wielki dar, to nic nie 

zmieni, a mnie uszkodzi. Po co, coś robić, skoro nie mam żadnego wpływu ani mocy (politycznej, prawnej). I tak to nic 

nie zmieni, a ja tylko będę niepotrzebnie ryzykował. I w ten sposób bardzo często zwalniamy się z odpowiedzialności. 

Nie damy, nic nie zrobimy, nic nie powiemy, bo po co. I tak to nic nie zmieni. Tylko że dla tej wdowy z Ewangelii to 

zmieniło bardzo wiele, ponieważ sam Zbawiciel zauważył jej ofiarę, i jestem pewien, że nie pozostawił tego bez 

nagrody. Być może nasz datek, nasze słowo, czy czyn nie będą miały wielkiego wpływu z punktu widzenia tego świata, 

ale ważne jest, że Bóg widzi i zauważa. To wszystko może mieć i na pewno ma przeogromne znaczenie dla mnie 

samego, bo określa, jakim jestem człowiekiem, może mieć ogromne znaczenie dla zbawienia mojej duszy. Znamy 

przecież historię człowieka (jest to właściwie na wpół dowcip), który dostał się do piekła i twierdził, że tam nie 

powinien być, ponieważ on nic złego nie zrobił. Szatan po krótkim wypytywaniu się potwierdził, że dokładnie ten 

człowiek nic złego nie zrobił. Jednak właściwie w piekle być powinien, ponieważ dosłownie NIC nie zrobił, a powinien 

był. 

 Wdowi grosz nie ma wielkiego znaczenia dla ludzi i świata, 

ale może być tą jedyną rzeczą, która zdecyduje o naszym zbawieniu. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MARKA                           
          12:38-44   

Jezus, nauczając rzesze, mówił: 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem 
chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią 
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i 
zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i 
dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym 
surowszy dostaną wyrok». 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, 
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu 
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona 
zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na 
swe utrzymanie». 



    Czytanie z pierwszej księgi królewskiej                      

              17:10-16 

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy 

tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją 

i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym 

się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za 

nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» 

Na to odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam 

pieczywa – tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w 

baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy 

przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a 

potem pomrzemy». 

Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; 

tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś 

mi! A sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, 

Bóg Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie 

opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię». 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i 
ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał 

się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą 
Pan wypowiedział przez Eliasza. 

Czytanie z listu do hebrajczyków         9:24-28  

 Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 

ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do 

samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed 

obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał 

ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do 

świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku 

musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A 

tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, 

aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, 
tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia 
grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 
grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 8 listopada zapraszamy na Mszę Św. o 7 
wieczorem i nabożeństwo wypominkowe. Karteczki z 
imionami zmarłych wraz z ofiarą jeszcze ciągle możecie 
wrzucać do skrzynki oznaczonej napisem WYPOMINKI w 
przedsionku kościoła. Nabożeństwa wypominkowe będą co 
poniedziałek do końca listopada. 

• Zachęcamy wszystkich do korzystania z możliwości 
adoracji w naszym kościele. Adoracja jest co środę  i trwa 
od porannej  mszy św. o 8:30 do godziny 8 wieczorem. 
Skorzystajmy z tej szczególnej okazji do modlitwy. W tę 
środę od 7 do 8 wieczorem, w ramach adoracji będzie, jak 
w każdą pierwszą środę miesiąca specjalne nabożeństwo o 
powołania kapłańskie i zakonne. Zapraszamy wszystkich 
do tej modlitwy. Prośmy o nowe i święte powołania, 
zwłaszcza z naszej parafii. 

• W czwartek 11 listopada biuro parafialne będzie zamknięte 
ze względu na Veterans Day. 

• W niedzielę, 7 listopada Wspólnota Polska zaprasza na 
Festiwal Zup. Grupy działające przy naszej parafii  
przygotowują ucztę dla smakoszy. Każda z grup gotuje 
jedną, wyśmienitą zupę, którą  można spożyć na miejscu 
lub zakupić na wynos. Wśród grup biorących udział w 
festiwalu są: Polska Szkoła, Ministranci, Ojcowie 
Franciszkanie, Lektorzy i Szafarze, Róże Różańcowe, 
Rycerze Maryi, Knights of Columbus oraz grupa Górali. 
Będzie to wydarzenie wyjątkowe, taka okazja nie zdarza 
się na co dzień. Spośród wszystkich wyłonimy 
najsmaczniejszą „Królową Zup”, która zostanie 
nagrodzona. 

• W sobotę, 20 listopada Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II 
zaprasza rówieśników, uczniów klas 7, 8 i licealnych na 
projekcję filmu: God’s Not Dead – część 4 – We The 
People. Spotkanie będzie o godz 4 po południu w sali nr 3 
w budynku starej szkoły. Wcześniejsze trzy części tego 
filmu cieszyły się dużą oglądalnością, więc serdecznie 
zapraszamy, film napewno będzie bardzo interesujący.  

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

Intencja Papieża Franciszka                           

na listopad                                              

Intencja powszechna:                                             
Osoby cierpiące na depresję  

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję 
albo burnout znajdowały u wszystkich 
wsparcie i światło, otwierające na życie.  



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 

Diocesan Appeal 

2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

 

Kwota do uzbierania    $ 114,544  
 
Zobowiązania              $   95,974   84% 

Kwota zebrana            $   80,110   70%  

Brakująca kwota         $    34,434   30% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  30-31 października, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             11,293.00   

 Donacje  $                  699.00                                                            

   $             11,992.00                       
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $ 6,028.00             

 Donacje $                     50.00                                                      

   $               6,078.00    

Razem  $            18,070.00                                  

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (8,930.00 )  

Służba Eucharystyczna  13 - 14 listopada, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Maria Niwelt 

Marzena Rutkowska 

Tadeusz  Leszewicz 

 

Anna Furman 

Filip Furman 

Kasia Zeliszczak 

Waldemar Stec 

Bożena Labanowska 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Grzegorz Dobek 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

Dołącz do nas w sobotę 13 listopada o 6 rano 

w McDonnell Hall lub ze zdalnym 

połączeniem. Rick Cambre był człowiekiem 

na krawędzi i znalazł się w bitwie o 

uratowanie swojego małżeństwa i rodziny. 

Rick pokaże nam kroki, które podjął, aby 

ocalić rodzinę. Niezależnie od tego, czy 

będzie to twoje pierwsze spotkanie, czy 

ponowne dołączenie do grupy, zawsze jesteś 

mile widziany.  

Roman Budek, 847-802-8335 

lub RomanB60156@yahoo.com 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
mailto:RomanB60156@yahoo.com


 

 

 

 

Lekko używane rzeczy można oddać na 

donacje i odliczyć od podatku. 

Możesz zakupić rzeczy i wesprzeć 

potrzebujących                                                   

- St. Vincent De Paul. Sociaty 

Wtorek i środa: 10am to 3pm 

Piątek: 10am to 12:30pm  

   Po więcej informacji                    

   zadzwoń: 

                                847-458-8958  

Dla Najmłodszych 








