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„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, 

który wyprawił ucztę weselną swemu synowi” 

                                                        Mt 22, 2 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
 
 
Grzeczność wobec Boga 
  
 Bóg traktuje swoją relację z nami bardzo poważnie i 
osobiście. W przypowieści z dzisiejszej Ewangelii Jezus 
przedstawił swoje Królestwo jako zaproszenie wysłane przez 
króla do jego poddanych. Było to wyróżnienie dlatego, że 
każdy wie iż król normalnie nie zaprasza kogokolwiek na 
wesele swojego syna. Czyli było to wielkie wyróżnienie. Król 
wiedział kogo zaprosił, musiał znać tych ludzi skoro ich 
wybrał. To on zdecydował kto zaproszony będzie a kto nie. 
Było to bardzo osobiste. Król nie zaprosił jakichś tam 
tłumów, jakiejś grupy ludzi. Zaprosił bardzo konkretne 
osoby. 
 Jednak odpowiedź zaproszonych na królewskie 
wezwanie była wielkim faux pas, nietaktem, niegrzecznością 
i niewdzięcznością. Przecież to król ich zaprosił, nie byle kto, 
ale król. Król, do którego oni należeli, ktoś, komu ich życie i 
istnienia były podporządkowane. A oni odrzucili 
zaproszenie! Nie tylko odrzucili albo zignorowali, ale nawet 
źle potraktowali królewskich posłów a niektórych nawet 
zabili. To nie był tylko akt niegrzeczności czy ignorancji. To 
był akt nieprzyjaźni, wrogości. Ci ludzi wysłali królowi 
informację: „Nie jesteś dla nas tak ważny jak myślisz; mamy 
inne rzeczy do roboty, bardziej interesujące. Twoje 
zaproszenie nic dla nas nie znaczy. Nie potrzebujemy Cię. 
Właściwie, nawet Cię nie lubimy, jesteś naszym wrogiem. 
Daj nam spokój.” 
 Powinniśmy wszyscy sobie uświadomić co właściwie 
Jezus chciał nam powiedzieć. Jest to ważne. Jest 
oczywistym, że Jezus miał na myśli Boga. Król z 
przypowieści to Bóg. Zaproszenie na gody weselne jest 
zaproszeniem do nieba i jest to zaproszenie bardzo osobiste. Każdy z nas jest zaproszony, każdy z nas osobiście. Byliśmy 
zaproszeni przez kogoś do kogo nasze istnienia należą, i od kogo zależą. Jezus raz powiedział, że nie możemy dodać ani 
jednej chwili do naszego życia. On może. On, który decyduje o każdej istocie, nawet o zwykłym wróblu. Bóg nas zaprosił 
do Swojego Królestwa. Nie jest to rzecz opcjonalna. Takie zaproszenie to nie dodatek do naszego pięknego i wolnego 
życia. Takie zaproszenie to decyzja o życiu lub śmierci, naszym życiu lub śmierci. Kiedy nie jesteśmy wdzięczni, 
zafascynowani tak niesamowitym zaproszeniem, wtedy jesteśmy po prostu niegrzeczni wobec Boga. Zwyczajnie Go nie 
szanujemy. 
 Dzisiejsza Ewangelia nie mówi o tym, co musimy zrobić, aby osiągnąć życie wieczne albo co musimy wypełnić, 
aby Bóg zwrócił na nas uwagę. Właściwie tak czy tak nie jesteśmy godni Jego uwagi, nie jesteśmy godni Jego Królewsta. 
Jesteśmy Jego poddanymi, których mógłby z łatwością zatracić, gdyby tylko chiał i nikt nie mógłby się sprzeciwić. Któż 
może sądzić Boga? 
 Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, co Bóg już zrobił dla nas i ze względu na nas, nawet jeśli nie musiał, nawet 
jeśli mógł świętować swoje gody weselne sam, bez nas. Mógł. A jednak nas zaprosił, osobiście. Za każdym razem kiedy 
się próbujemy wywlec z obowiązku poświęcenia Bogu czasu, za każdym razem kiedy szukamy wymówki, powinniśmy sie 
zastanowić, co właściwie próbujemy zrobić. W rzeczywistości nigdy dla nikogo nie mamy tak wielu wymówek jak dla 
Boga: że nie mieliśmy czasu, że mieliśmy wiele obowiązków, że On powinien zrozumieć, że.... Gdybyśmy próbowali się 
tak zachowywać wobec naszych przyjaciół, współpracowników czy szefów, z pewnością byśmy ich stracili jako przyjaciół, 
współpracowników a nasi szefowie pewnie by nas wyrzucili z pracy, jeszcze w dodatku z komentarzem, że jesteśmy 
niepoważni. 
 Nie chodzi o to, by robić dzisiaj jakiś rachunek sumienia. Chodzi tylko o to, abyśmy od czasu do czasu 
zastanowili się nad tym jak niesamowite jest to, co Bóg dla nas robi, jak bardzo jesteśmy obdarowani i pobłogosławieni, i 
jaki zaszczyt nas spotkał. Bóg nas osobiście zaprosił ponieważ chciał, abyśmy byli z Nim na zawsze, chciał nas w swoim 
szczęściu. Bóg uważa, że nasze miejsce jest z Nim w wiecznej szczęśliwości. Nie jest to wspaniałe? Bóg nawet zapłacił za 
nasze grzechy, który uniemożliwiały nam wejście do nieba. Zapłacił za nie swoją własną krwią. 
 Powinniśmy się cieszyć z tego faktu i spróbować być wdzięczni i gotowi na gody. Potrzebujemy szat weselnych. 
Takimi weselnymi szatami jest miłość. Kochaj Boga, kochaj ludzi wokół siebie a będziesz miał odpowiednie szaty na gody 
weselne. Wszystko jest możliwe kiedy sobie uświadomimy co już mamy, co już otrzymaliśmy i jak bardzo nam Bóg 
pobłogosławił.  
 
Pokój i Dobro, 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  22, wg Św. Mateusza  22, 11--1010  

 Jezus w przypowieściach mówił do 
arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo 

niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił 

ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje 

sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 

chcieli przyjść. 
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 

„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem 

moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko 

jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni 
zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi 

do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i 

znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i 

kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna 

wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 

godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na 

ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci 

wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których 
napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła 

się biesiadnikami. 

  



        

  

Słowa                             Słowa                             
Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   

"Dzisiaj potrzeba światu i Polsce 

ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i 

miłują, błogosławią, a nie złorzeczą,                                                     

i błogosławieństwem ziemię zdobywają".          

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca". 

                                                                    

     Sopot, 1999 r. 

Czytanie z Księgi proroka Czytanie z Księgi proroka   

Izajasza  25:6Izajasza  25:6--1010  

  Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich 
ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z 
wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 
najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze 
zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów,       
i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na 
zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z 
każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na 
całej ziemi, bo Pan przyrzekł.  I powiedzą w owym 
dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas 
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; 
cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem 
ręka Pana spocznie na tej górze. 

Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła 
do filipian       4:12do filipian       4:12--14, 1914, 19--2020 

 Bracia:                  
Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z 
obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem 
zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z 
obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze 
uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.                         
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi 
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą 
potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki 
wieków. Amen. 

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 12-go października zapraszamy na 

Mszę Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo 

eucharystyczne. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 

internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 Zmienił się porządek spowiedzi w naszej parafii. 

Spowiadamy we wtorki od 6:30 do 7:30 wieczorem 

oraz w soboty od 9 do 10 rano oraz od 3 do 4 po 

południu w biurze parafialnym. 

 Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II zaprasza uczniów 

klas 7-mych, 8-mych oraz licealnych na spotkanie w 

sobotę 17 października o godz 4 po południu  w 

budynku starej szkoły.  

 Zapraszamy dzieci do wspólnej modlitwy na różańcu. 

Więcej informacji jest w biuletynie oraz na stronie 

internetowej parafii.  

 W sobotę 17-tego i niedzielę 18-tego października 

zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz wzięcia 

udziału w krótkim programie słowno-muzycznym z 

okazji 100-nej rocznicy urodzin Wielkiego Jana Pawła 

II, która przypadała w maju tego roku. 

 W miesiącu listopadzie będziemy się modlić za 

zmarłych podczas nabożeństw wypominkowych, 

które będą zawsze w poniedziałki podczas mszy św. o 

7 PM. Karteczki z imionami zmarłych wraz z ofiarą 

prosimy wrzucać do skrzynki oznaczej napisem 

WYPOMINKI w przedsionku kościoła. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

W weekend 17 i 18 paździenika                 

zapraszamy  na Msze Św  

upamiętniające 100 Rocznicę Urodzin 

Jana Pawła II  Wielkiego 



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   

 28 września, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $ 14,330.50 
 Inne               $ 1,361.00 

               $  15,691.50 
  

Give Central Online Giving 

 Niedziela  $ 6,642.00 

 Inne                  $ 155.00 

               $  6,797.00 
  

  Razem                   $  22,488.50 

      Transmisja Mszy Św.  

   Na Kanale: St Margaret Mary Media  

     Niedziela: 9:00 am w j. angielski 

           1:00 pm w j. polskim 

                                 Zapisy na Msze Św. 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie   
Młodzież klas 7, 8 oraz licealnych!  

 

Sobota, 18 paździenika  
o godz 4:00 pm w budynku starej szkoły  

 

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


Zapraszamy dzieci do udziału w modlitwie różańcowej.                   
Na stronie internetowej: https://po-polsku.saintmargaretmary.org/                                                są 

Tajemnice Różańca, które należy wydrukować, pokolorować, podpisać  i przesłać lub 

przynieść do parafii gotowe prace w niedzielę 1 listopada.                                                          

Spośród wszystkich prac rozlosujemy nagrody.   

           

  Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 r. w Burgundii (Francja). Jej ojciec był 

notariuszem i sędzią. Zmarł, gdy Małgorzata miała 8 lat. Oddano ją wtedy do kolegium 

klarysek w Charolles. Ciężka choroba zmusiła ją jednak do powrotu do domu. Oddana z 

kolei na wychowanie do apodyktycznego wuja i gderliwych ciotek, wiele od nich 

wycierpiała. Choroba trwała cztery długie lata. Dziecko dojrzało w niej duchowo. Nie 

pociągał jej świat, czuła za to wielki głód Boga. Pragnęła też gorąco poświęcić się służbie 

Bożej. Musiała jednak pomagać w domu swoich opiekunów. Marzenie jej spełniło się 

dopiero, kiedy miała 24 lata. Wstąpiła wtedy do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-

Monial. Zakon ten założył św. Franciszek Salezy (+ 1622) i św. Joanna Chantal (+ 1641), a 

przez 40 lat kierownictwo duchowe nad nim miał św. Wincenty de Paul (+ 1660). Małgorzata 

otrzymała habit zakonny 25 sierpnia 1671 r. Musiała wyróżniać się wśród sióstr, skoro dwa 

razy piastowała urząd asystentki przełożonej, a w latach 1685-1687 była mistrzynią 

nowicjuszek.                                                                                                                                                                     

 Małgorzata była mistyczką – od 21 grudnia 1674 r. przez ponad półtora roku Pan Jezus w wielu objawieniach 

przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus żądał od Małgorzaty, by często 

przystępowała do Komunii świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede wszystkim tego, by przyjmowała 

Go w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca, a w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek, by uczestniczyła w 

Jego konaniu śmiertelnym w Ogrójcu między godziną 23 a 24: “Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. 

Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć 

trochę gorycz, jakiej doznałem”.                                                                                  

W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz 

przystępowano przez 9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, Małgorzata doznała wielu 

przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona nie wierzyła w prawdziwość objawień. Dopiero w 1683 r., gdy wybrano 

nową przełożoną, Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego przesłania. Od 1686 r. obchodziła święto 

Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-

Monial kaplicę poświęconą Sercu Jezusa.                                                                                                            

Małgorzata zmarła 17 października 1690 r. po 43 latach życia, w tym 18 latach profesji. Beatyfikował ją Pius IX (1864), 

kanonizował Benedykt XV (1920). Wraz ze św. Janem Eudesem jest nazywana “świętą od Serca Jezusowego”. Kult 

Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa XIII.       

  W ikonografii św. Małgorzata Maria przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma przebite serce. 

Październik—miesiąc modlitwy o ochronę życia! 

Tylko życie ma przyszłość!                                                                                      

www.pro-life.pl   w j. polskim    &   www.respectlife.org/celebrate  w j. angielkim 

respectlife.org/celebrate

