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30 Niedziela Zwykła30 Niedziela Zwykła  

„Będziesz miłował Pana Boga swego                     

całym swoim sercem,                                                       

całą swoją duszą i całym swoim umysłem” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ~Mt 22:37 

 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
 
 

  Dla zdecydowanych 

 

 Można by było powiedzieć, że dzisiejsze czytanie z 

Ewangelii według św. Mateusza to podstawa całego 

przesłania biblijnego, całego zbawczego przesłania. Które 

przykazanie jest największe? To pytanie jest pytaniem o 

wszystko dlatego, że jeśli znamy na nie odpowiedź, to cała 

reszta stanie się jasna.  

 Ktoś mógłby powiedzieć, że niekoniecznie, że 

przecież skąd mam znać całą resztę, wszystkie detale 

nauczania Chrystusa i Kościoła, znając tylko to jedno 

przykazanie. Nie chodzi o poznanie, o wiedzę, ta 

oczywiście jest konieczna. Św. Paweł sam pisał, że wiara 

się rodzi ze słuchania, czyli z przyjmowania informacji. 

Musimy posiadać jakieś informacje, aby móc na tej podstawie budować nasze postawy i podejmować decyzje. Chodzi 

mi bardziej o to, że znając i rozumiejąc to najważniejsze przykazanie, nie będziemy mieli problemu ze zrozumieniem i 

zaakceptowaniem całej reszty. Czyli Jezus nie twierdzi, że znając przykazanie miłości Boga posiądziemy wiedzę 

konieczną do zbawienia. Jezus twierdzi, że jeśli zaakceptujemy to jedno przykazanie, wtedy nie będziemy się 

buntowanli wbrew wszystkiemu innemu, czego Bóg mógłby od nas zażądać.  

 „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. Jeśli Bóg 

jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest jasne. Jeśli Bóg jest dla mnie najważniejszy, wtedy wszystko, czego On 

ode mnie zażąda jest zrozumiałe. Ponieważ kocham Boga NADE WSZYSTKO, a więc nic nie jest ważniejsze. Nie ma 

rzeczy, których się nie da zrobić kiedy Bóg zażąda, dlatego, że nie ma niczego ważniejszego w życiu, nie ma większego 

priorytetu. I to jest właśnie nasz największy problem. Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Często nawet nie jest na 

drugim czy trzecim. Bardzo często jest po prostu zupełnie na końcu listy naszych zainteresowań. Ot tak, jak gdyby co. 

Jeśli Bóg naprawdę jest, no to nie zaszkodzi mu tam od czasu do czasu świeczkę zapalić. Ale, ponieważ nie jestem 

pewien czy tak jest czy nie, a właściwie to nie za bardzo mi się to wydaje, więc nie będę marnował mojego 

drogocennego czasu, nie będę się wyrzekał tego, co przecież jest tak przyjemne dla czegoś, kogoś, kto nawet nie 

wiadomo czy jest. Problem braku miłości do Boga jest problemem braku wiary. Musimy to sobie jasno powiedzieć, Bóg 

nie jest dla nas najważniejszy dlatego, że większość z nas nigdy nie podjęła tej dorosłej i bardzo osobistej decyzji, że 

decydujemy się wierzyć w Boga i Bogu. Zawsze się rozglądamy wokół i im więcej wokół nas takich jak my; 

niezdecydowanych, wątpiących, bojących sie zaryzykować, to raczej się wtapiamy w tłum. Iluż to ludzi zluzowało z 

czasu danego Bogu, z modlitwy, z kierowania się katolicką moralnością w momencie kiedy opuścili dom rodzinny. Ich 

nowe środowisko było środowiskiem „uciekinierów” od wiary, „lekkoduchów” to i oni takimi się stali, ponieważ sami 

nigdy nie zdecydowali. Iluż ludzi zrobiło to samo w momencie wyprowadzenia się z Polski, albo poznania kogoś, kto nie 

przywiązuje wagi do wiary. Iluż to ludzi odsunęło decyzję o przyjęciu Boga w pełni dlatego, że ze zbyt wielu rzeczy 

musieliby zrezygnować, ponieważ są po prostu grzeszne w rozumieniu Kościoła. Lepiej się wyrzec Boga, który nie 

wiadomo czy istnieje, niż grzechu, który jest tak przyjemny.  

 „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem...” jest dle zdecydowanych. Albo jak to powiedziała 

znana Mother Angelica: „Świętość nie jest dla rozkapryszonych, a krzyż nie podlega negocjajom, kochanie. To wymóg.” 

 

Pokój i Dobro, 

 

 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  22, 34wg Św. Mateusza  22, 34--4040  

 Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta 
saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, 
uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, 
zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie 
jest największe?» 
 
 On mu odpowiedział: „Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe 
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do 
niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach 
zawisło całe Prawo i Prorocy”. 

 



        

Słowa                             Słowa                             
Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   
„Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie 

jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. 

Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w 

świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem 

wszystkiego, co na tym świecie istnieje".        

 ~ Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 1991 r.  

Czytanie z Księgi Wyjścia  22, 20Czytanie z Księgi Wyjścia  22, 20--26 26   

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, 5Cdo Tesaloniczan     1, 5C——1010  

Bracia: 
 
Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród 
was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego 
ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się 
naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się 
wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i 
Achai. 
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko 
w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga 
wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie 
potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami 
opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od 
was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by 
służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z 
niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, 
Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. 

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 26-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. 

 W dalszym ciągu zapraszamy dzieci do wspólnej 

modlitwy na różańcu. Prace, które były do 

wykonania przez dzieci należy przywieźć, 

przesłać lub przynieść do niedzieli do Mszy Św.           

o godz 1 pm. Wśród prac rozlosowane zostaną 

nagrody.  

 W sobotę 31 października o godz 4 pm w 

budynku starej szkoły odbędzie sie spotkanie 

Grupy Młodzieżowej. Zapraszamy młodzież klas 

7, 8 oraz licealnych do wspólnych spotkań, 

podczas, których można porozmawiać na różne 

ciekawe tematy oraz mile spędzić czas z 

rówiesnikami. Na spotkanie można przynieść do 

podzielenia się oryginalnie pojedyńczo 

zapakowane słodycze.  

 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. W przyszłą niedzielę będzie 

Uroczystość Wszystkich Świętych i na 

zakończenie mszy św. odprawimy nabożeństwo 

za zmarłych i będzie pierwsza część 

wypominków. 

 W poniedziałek 2 listopada nie będzie polskiej 

mszy św. wieczornej. W tym czasie odbędzie się 

msza św. za zmarłych z naszych rodzin, którzy 

odeszli w przeciągu ostatniego roku. Msza będzie 

po angielsku dla całej parafii. Jeśli ktoś z 

waszych bliskich zmarł a pogrzeb się nie odbywał 

w naszej parafii a pragniecie uczestniczyć w tej 

mszy i włączyć waszych bliskich do tej 

modlitwy, prosimy o kontakt telefoniczny z 

biurem parafialnym, lub przyjdźcie osobiście w 

godzinach urzędowania biura.  

Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, 

składane na miejscu, pocztą lub drogą 

elektroniczną. 



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   

 17 października, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $ 8,655.00  
 Inne                 $  95.00  

                $ 8,750.00  
 

Give Central Online Giving 

 Niedziela  $ 10,190.00  

 Inne                    $   45.00  

                $ 10,235.00  
  

  Razem                     $  18,985.00  

      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 7,8, oraz 
licealnych na spotkanie grupy młodzieżowej!  

 
 

Sobota, 31 października, 
 godz 4 pm w budynku starej szkoły.  

Na spotkanie można przynieść do podzielenia się 
oryginalnie pojedyńczo zapakowane słodycze.  

 
 

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.   

Wybory parlamentarne wyznaczone na 3 listopada dają 
wyborcom możliwość wyrażenia opinii na temat 
reprezentacji w federalnych, stanowych i lokalnych 
urzędach wyborczych. Mieszkańcy Illinois rozważą 
również zmianę konstytucji stanu, która zmieni podatek 
dochodowy ze stawki ryczałtowej na stopniowaną. 
Więcej informacji na temat głosowania  można znaleźć 
na stronie internetowej: 

 Illinois State Board of Elections 

Biskupi stanu Illinois oferują wskazówki dotyczące 

głosowania w latach wyborów prezydenckich i 

zatwierdzili następujące punkty do refleksji, które 

katolicy powinni rozważyć przed oddaniem 

głosu. Pobierz poradnik w j. polskim:  

https://www.ilcatholic.org/wp-content/uploads/

POLISH_Election2020GuidanceFINAL.pdf  

https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-

development/forming-consciences-faithful-citizenship   

 

Zapoznaj sie z wkładką w j. polskim w biuletynie 

Październik—miesiąc modlitwy o ochronę życia! 

Tylko życie ma przyszłość!                                                                                      

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

 WYBORY 2020 

  Zanim oddasz głos,   

zapytaj swego sumienia  

  OFERTA PRACY                                                       

 FACILITY MANAGER NEEDED                                     
 St. Margaret Mary is looking for a Facility Manager 

who will be responsible for all aspects of maintenance, general  

appearance and cleanliness of the parish and school  and  facili-

ties 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 volunteers  

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 buildings-

Maintenance 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 management 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 mechanical 

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 

https://www.elections.il.gov/
https://www.elections.il.gov/
https://www.ilcatholic.org/wp-content/uploads/POLISH_Election2020GuidanceFINAL.pdf
https://www.ilcatholic.org/wp-content/uploads/POLISH_Election2020GuidanceFINAL.pdf
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship
respectlife.org/celebrate

