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33 Niedziela Zwykła  33 Niedziela Zwykła    

 

 

I powiedział mu jego Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny!                   

W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. 

Wejdź do radości swego Pana.                                                                                      

        Mt. 25, 21 



Od o. DanielaOd o. Daniela   
   
                 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: 
„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak 
że nadmiar mieć będzie” (Mt 25,29).  

Święty Papież Jan Paweł II, podczas swojej czwartej 
podroży Apostolskiej do Polski odbywającej się pod 
hasłem: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”, w spotkaniu z 
ludźmi kultury i sztuki powiedział: „(…) Wypada jeszcze w 
tym miejscu odwołać się do ewangelicznej przypowieści o 
talentach. Pamiętamy, że aprobatę w tej przypowieści 
znajdują ci słudzy, którzy pracując pomnożyli otrzymane 
talenty; z dezaprobatą natomiast spotyka się ten, który 
"zakopał talent" (por. Mt 25,20-29). Wśród mojego 
dzisiejszego audytorium wyraz "talent" natrafia zapewne 
na żywy oddźwięk. Chodzi, wszakże o twórców kultury, 
nauki, o artystów, wiadomo zaś, że twórczość naukowa i 
artystyczna zawsze zaczyna się od tego, co nazywamy 
talentem w jego wielorakiej postaci. Otóż pragnę 
podkreślić, że u podstaw każdego z tych wielu 
zróżnicowanych talentów każdy z nas, każdy bez wyjątku, 
również nie należący do świata kultury i nauki, dysponuje 
nade wszystko jednym: uniwersalnym talentem, którym jest 
nasze człowieczeństwo, nasze ludzkie "być" (esse). 
Ewangelia ze swym przykazaniem miłości uczy nas 
pomnażania tego przede wszystkim talentu: talentu naszego 
człowieczeństwa. Ostateczny osąd naszego życia będzie też 
tego talentu dotyczył nade wszystko. Ten zaś talent 
pomnaża się "przez bezinteresowny dar z siebie samego", 
czyli przez miłość Boga i bliźnich. Znaczy to równocześnie: 
miłość Boga poprzez miłość bliźnich-ludzi: ‘Kto nie miłuje 
brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, 
którego nie widzi’ (1 J 4,20).” (Przemówienie do 
przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze 
Narodowym w Warszawie, 8 czerwca 1991).  

To, co w kontekście dzisiejszej Ewangelii szczególnie 
wybrzmiewa z wypowiedzi Papieża, to słowa: „(...) nie 
zapominajmy, że podstawowym talentem, jaki otrzymaliśmy 
od Stwórcy, jest nasze człowieczeństwo. Ostateczny osąd 
naszego życia będzie też tego talentu dotyczył nade 
wszystko.” Chodzi przede wszystkim o nasze człowieczeństwo, o nasze „bycie”. Zapytajmy siebie samych: „Co robię z 
samym/samą sobą? W jaki sposób pomnażam talenty, które dał mi Bóg – Stwórca?”  

Pierwszym i podstawowym sposobem pielęgnowania i pomnażania talentów, jakie otrzymaliśmy od Boga jest słuchanie 
Słowa Bożego – przykazania i praktykowanie go, tj. miłości Boga poand wszystko i wszystkich oraz miłości bliźniego 
jak siebie samego. Wszystko inne jest drugorzędne.  

Kościół uczy nas, że każdy człowiek jest jedynym stworzeniem na tej ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego. 
Precyzyjnie ujął to św. Augustyn w swoich „Wyznaniach”, kiedy powiedział: „Stworzyłeś nas bowiem jako 
skierowanych ku Tobie, Boże i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. Z tego też powodu nie 
zrealizuje człowiek inaczej swojego życia, niż poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Z realizacji tego 
przykazania każdy nas zda rachunek.  

Realizując to powołanie pamiętajmy o tym, że Bóg tak urządził świat, iż różne dary, jakimi nas obdarza – również dary 
trudne – mają służyć ku dobremu. Dlatego nie zakopujmy swoich darów 
w ziemi, ale wykorzystujmy je dla dobra nas samych i naszych bliźnich.  

Pokój i Dobro, 

o. Daniel Zdebik  

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  25, 14wg Św. Mateusza  25, 14--3030  

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 

«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym 

człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje 

sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, 

drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego 

zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, 

poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, 

który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, 

który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył 

pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan 

owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 

ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i 

rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć 

talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i 

wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 

postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i 

ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś 

mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu 

pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 

niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 

pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: 

„Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz 

tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. 

Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto 

masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i 

gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram 

tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje 

pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem 

odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a 

dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, 

kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 

kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego 

wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i 

zgrzytanie zębów”». 

 

  



        

Słowa                             Słowa                             
Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II     

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje 

też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś 

wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 

sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 

powinność, od której nie można się uchylić. Nie można 

zdezerterować”.                       

                                     ~ Gdańsk, 1987 r.  

Czytanie z Księgi  Przysłów                                   Czytanie z Księgi  Przysłów                                   

              31:1031:10--13. 1913. 19--20. 3020. 30--3131  

Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość 
przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach 
mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez 
wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, 
pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po 
kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń 
ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy 
wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, 
co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w 
bramie sławią jej czyny.  

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 
Pawła apostoła do tesaloniczan    5:1Pawła apostoła do tesaloniczan    5:1--66  

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, 
sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański 
przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem 
będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak 
niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na 
brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie 
jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was 
zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem 
jesteście synami światłości i synami dnia. Nie 
jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy 
przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 16-go listopada zapraszamy na 

Mszę Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo 

wypominkowe. Karteczki z imionami zmarłych 

wraz z ofiarą jeszcze ciągle możecie wrzucać do 

skrzynki oznaczej napisem WYPOMINKI w 

przedsionku kościoła. Nabożeństwa 

wypominkowe będą co poniedziałek do końca 

listopada. 

 W sobotę 21 listopada Grupa Młodzieżowa 

zaprasza rowieśników, uczniów klas 6, 7, 8 oraz 

licealnych na spotkanie o godz 4 pm w budynku 

starej szkoły. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 

internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane 

na miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

Intencjea Papieska              Intencjea Papieska              
na listopadna listopad                         

    Intencja powszechna                                    Intencja powszechna                                    

Sztuczna inteligencjaSztuczna inteligencja                                                                                                             

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz 

sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie 

ludzkiego istnienia.  

Adoracja Adoracja 

najświetszego najświetszego 

sakramentusakramentu  

  

Środa: 9:30 am Środa: 9:30 am --  8:00 pm 8:00 pm 
Poniedziełek: 8:00 amPoniedziełek: 8:00 am——

9:00 pm Pierwszy piątek:                               9:00 pm Pierwszy piątek:                               
10:30 am10:30 am——6:00 pm6:00 pm  

Dziękujemy dzieciom za udział                                      

w modlitwie różańcowej.                                                   

Nagrody w postaci filmów otrzymali:                       

Od lewej: Antoś i Hania Rutkowscy, O. Daniel,              

Olivier  i Karina Kopeć 



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 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Czwartek:      9:00 am - 3:00 pm 

Piątek:                                     9:00 am - 12:00 pm 

Sobota:               Biuro nieczynne 

Niedziela:                                       Biuro nieczynne
                        
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. 
 

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 

Kolekta   

 8 listopada, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $ 7,894.00  
 Inne              $  300.00  

               $ 8,194.00  
 

Give Central Online Giving 

 Niedziela  $ 5,017.00  

 Inne               $ 1,627.00 

                $ 6.644.00 
  

  Razem                     $  14,838.00  

      Transmisja Mszy Św.                

Na Kanale: St Margaret Mary Media   

Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             

      1:00 pm w j. polskim 

                                 Zapisy na Msze Św. 

Jeśli chcesz spotkać się z rówieśnikami,                                   
Jesli chcesz porozmawiać na wspólne tematy,                                        

Jeśli szukasz odpowiedzi na wiele pytań ... 
 Zapraszamy ucziów klas 6, 7, 8 oraz licealnych                                       

na spotkanie grupy młodzieżowej!  
 
 

Sobota, 20 listopada 
 godz 4 pm w budynku starej szkoły.  

 
 

Kontakt: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone


  OFERTA PRACY                                                       

 FACILITY MANAGER NEEDED                                      

St. Margaret Mary is looking for a Facility Manager who 

will be responsible for all aspects of maintenance, gen-

eral  appearance and cleanliness of the parish and 

school  and  facilities and parish grounds to ensure a 

clean, sanitary, safe and welcoming environment for the 

Parish.  

                                                                                                   
Major Responsibilities/Essential Functions                                    

Supervision of Maintenance Staff and maintenance volun-

teers  Ensure Cleanliness/Repairs of Facilities                                           

Supervision/oversight and Projects/hiring of Sub-

Contractors Ordering of Maintenance Supplies and Parts                                     

Maintenance of secure procedures for accessing all build-

ingsMaintenance of all Building Systems and Structures                  

Maintenance of Parish Grounds                                                       

Administration responsibilities    

 Skills                                                                                                   

Proven experience as facility manager or relevant position                   

Well-versed in technical operations and facilities manage-

ment best practices                                                                                         

Excellent verbal and written communication skills                                      

Excellent organizational and leadership skills       

Job Qualifications                                                                     

Minimum 2-3 years experience in all phases of building 

and ground maintenance                                                                        

Skilled in the use of hand tools and power equipment                            

Skilled in electrical, plumbing, machinery and other me-

chanical equipment repair                                                                                     

Experience in working with vendors/outside contractors                

Familiarity with all aspect of building systems                                     

Experience supervising people or directing workloads                        

Must be able to work independently to accomplish tasks 

within allotted time                                                                                          

Must be responsible in carrying out high quality work                              

Must be able to make minor repairs related to the Parish/

School facilities                                                                                                    

Basic understanding of HVAC systems, plumbing, and 

electrical                                                                                                              

For more information                                                              

contact the Finance Office at 847-658-6071 

          Adopcja na odległość 
https://misje.franciszkanie.pl/adopcja-na-odleglosc/  

UWAGA: 3 lutego  2020 r. rozpoczął się w Ugandzie rok 
szkolny. Nowych sponsorów adopcyjnych będziemy 
przyjmować do naszego programu od 16 listopada 2020. 
Wpłaty na nowy rok szkolny (2021) będziemy przyjmować 
do końca grudnia 2020, a informacje o dzieciach otrzymają 
Państwo najpóźniej w styczniu 2021.  Wsparcie 
konkretnego dziecka możliwe jest, dzięki adopcji na 
odległość, którą zajmują się nasi misjonarze w 
Ugandzie.  

Więcej informacji można uzyskać u naszych Ojców 
Franciszkanów. 

https://misje.franciszkanie.pl/adopcja-na-odleglosc/

