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29 Niedziela Zwykła29 Niedziela Zwykła  

 

„O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów”.  

 

    Św. Jan Paweł II Wielki 

         1920—2020 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
 
 
Uważaj o co pytasz. 

 

 Jest to zawsze aktualne pytanie: co tak naprawdę 

chcę usłyszeć kiedy żądam odpowiedzi od Boga? Ktoś 

oburzony mógł by powiedzieć: „Jak to co? Szukam prawdy. 

Chcę znać opinię Boga na ten temat.” Jednak czy 

naprawdę? Chodzi mi o sytuacje kiedy bardzo często mamy 

to odczucie, że powinniśmy się spytać Boga, że mamy 

wątpliwość, nasze sumienie mówi, że coś jest nie tak. No 

właśnie, sytuacja kiedy nasze sumienie mówi, że coś jest nie 

tak. Czy nasze sumienie nam mówi, że tylko „coś” jest nie 

tak, albo nasze sumienie nam mówi dokładnie co?  

 

 Tak naprawdę to w bardzo wielu przypadkach 

dokładnie wiemy co jest nie tak i co powinniśmy zrobić. 

Jeśli pytamy, to tylko dlatego, że gdzieś tam w kąciku duszy 

mamy nadzieję, że może nasze sumienie się myli i jest 

możliwa jakaś odpowiedź, która by nas usprawiedliwiła. Jak 

bardzo często się to zdarza, że idziemy z pytaniem do 

kapłana oczekując, że da nam jakieś usprawiedliwienie. Ileż 

to razy jako kapłan, po daniu komuś rady czy odpowiedzi, o 

którą prosił, musiałem mówić tej osobie, reagując na jej 

niezadowolenie: „Czemu się właściwie pytałeś/pytałaś, 

skoro nie chcesz zaakceptować odpowiedzi? Miałaś/miałeś nadzieję, że potwierdzę twoją wersję? Czyli tak naprawdę nie 

szukałeś/szukałaś odpowiedzi tylko usprawiedliwienia.”  

 

 To jest istotne, abyśmy właśnie dokładnie wiedzieli, kiedy już się Boga o coś pytamy, czy bezpośrednio czy przez 

inną osobę, czy rzeczywiście szukamy, szczerze szukamy odpowiedzi na pytanie. 

 W dziesiejszej Ewangelii jest trochę inna sytuacja. Ci pytający nie szukali prawdy. Pytanie zadali tylko po to, by 

znaleźć powód do oskarżenia Jezusa. Pytanie było skonstruowane tak, że właściwie każda z dwóch możliwych 

odpowiedzi mogła być powodem do oskarżenia. Jezus zaskoczył wszystkich. Udzielił odpowiedzi, której się nie 

spodziewali. Jednak, możemy sobie wyobrazić, że wśród słuchających mogło być wielu takich, którzy z nadzieją 

oczekiwali pewnej odpowiedzi, która by potwierdziła ich racje. Było tam pewnie wielu takich, którzy myśleli, że nie 

powinno się płacić podatku cezarowi, bo przecież był okupantem, wrogiem. Być może wielu było też takich, którzy 

spodziewali się, że Jezus usprawiedliwi ich postawę współpracy z okupantem, bo przecież po co niepotrzebnie 

wywoływać napięcie. Jezus nie zaspokoił pragnienia nikogo z tych grup. Nawet nie zadowolił faryzeuszy, którzy chcieli 

Go przyłapać na odpowiedzi, która mogła spowodować, że Go mogli oskarżyć albo o podburzanie ludu, albo, że jest 

zdrajcą i sprzedawczykiem, współpracującym z okupantem. Jak bardzo nam to przypomina dzisiejszą politykę. Ludzie 

się nie wiele zmienili w tych kwestiach. Jak to się mówi: „Jeśli chcesz uderzyć psa, kij się zawsze znajdzie.”  

 

 Jezus udzielił odpowiedzi bardzo ważnej. Mamy obowiązki przede wszystkim wobec Boga i musimy pamiętać, że 

On jest nieugięty w swoich żądaniach. On musi być pierwszy i musi otrzymać, co się Jemu należy. Są tu także nasze 

obowiązki wobec władzy państwowej, wobec społeczeństwa. Te są jasne i są podporządkowane temu pierwszemu 

obowiązkowi. Kto czci Boga i stara się zachowywać Jego prawa ten wie, co do niego należy jeśli chodzi o świat ziemski. 

Mamy odpowiedzialność wobec Boga za ten świat ziemski i jego sprawy i musimy pamiętać, że Bóg nas rozliczy także z 

tych decyzji lub ich braku. 

 

 Czasami mamy może pokusę spytać się Boga o pewne sprawy oczekując, że potwierdzi jakąś naszą tezę, że 

wesprze nas w jakiejś może naszej politycznej walce. Bądźmy jednak ostrożni, dlatego, że jeśli szukamy odpowiedzi u 

Boga, to On nas zawsze pouczy o prawdzie a ta nie zawsze jest dla nas wygodna. Ale, skoro się już pytaliśmy to musimy 

wysłuchać i odpowiedzi.  

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv.  

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  22, wg Św. Mateusza  22, 1515--2121  

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić 

Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze 

zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: 

«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi 

Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, 

bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, 

jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, 

czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu 

wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi 

monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 

Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: 

«Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu 

to, co należy do Boga». 

  



        

  

Słowa                             Słowa                             
Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   

"Szukajcie tej prawdy tam, gdzie 

ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie 

zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i 

rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, 

która stawia człowiekowi wymagania".                         
        

                                                                        ~ List do młodych całego świata, 1985 r. 

"Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, 
może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali 
wyzwania losowi".  

                         ~ Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r. 

Czytanie z Księgi proroka Czytanie z Księgi proroka   

Izajasza  45, 1. 4Izajasza  45, 1. 4--6 6   

  Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja 

mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim 

narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed 

nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. 

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego 

wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, 

chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. 

Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie 

nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do 

zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt 

poza Mną». 

Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła 
do Tesaloniczan     1, 1do Tesaloniczan     1, 1--5b5b  

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu 

Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! 

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o 

was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i 

Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na 

wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. 

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo 

nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym 

tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz 

wielką siłą przekonania. 

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 19-go października zapraszamy na 

Mszę Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo 

różańcowe. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 

internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 Przypominamy, że 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. 

 Zapraszamy dzieci do wspólnej modlitwy na różańcu. 

Więcej informacji jest w dalszej części biuletynu oraz 

na stronie internetowej parafii.  

 Dziś jest możliwość oddania kopert z waszą ofiarą na 

doroczny Mission Appeal, czyli specjalną kolektę na 

potrzeby naszej diecezji i jej dzieł. Specjalne koperty, 

które otrzymaliście pocztą wraz z waszą ofiarą 

możecie wrzucić do specjalnej skrzynki w 

przedsionku kościoła.  

 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. 

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa, 
by prawdziwa była zawsze słów wymowa; 

o Jego wielkości i pracy codziennej, 
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej. 
Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe, 
co oznacza prawdę i to, co uczciwe. 
Pracowite życie naszego Papieża, 

bo On nieustannie do pokoju zmierzał. 
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość, 
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość. 

Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy, 
bo do grona Wielkich  Św. Jan Paweł II 

należy. 



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   

 10 października, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $ 10,172.00  
 Inne                $ 875.00  

               $11,047.00  
 

Give Central Online Giving 

 Niedziela  $ 6,864.00  

 Inne                  $ 142.00 

                $ 7,006.00  
  

  Razem                     $ 18,053.00  

      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 ucziów klas 4-tych i 
starszych na spotkanie Ministrantów!  

 
 

Niedziela, 8 listopada, godz 2:15 pm 
 
 

Kontakt: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org 

 

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.   

           

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

