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Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi 

przed tym pokoleniem wiarołomnym i 
grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się 
będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego 

razem z aniołami świętymi.  

                                                                   Mk 8, 34  



Od o. Daniela  
 
 
 

 
 
 
 

 

 Kim jest Jezus? – To jedno pytanie. Jest i drugie, 

równie ważne: Kim jest dla ciebie/dla mnie Jezus? Czy 

Jezus i Jego Ewangelia są dla ciebie/dla mnie motywem 

dążenia do życia w wieczności? Pierwsza odpowiedź może 

niewiele zmienić w naszym życiu. Druga odpowiedź może 

zmienić wszystko.  

Stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi, bo tylko tak 

możemy zmienić nasze życie na lepsze. 

Jedną z form poszukiwania odpowiedzi na pytania, które 

zaprzątają nasz umysł, jest modlitwa.                                                                 

To na modlitwie i dzięki niej uczymy się życia, poznajemy 

siebie samych, by ostatecznie odnieść to wszystko do 

początku naszego istnienia, tj. do Boga. Na modlitwie 

poznajemy Boga i Jego zbawczy plan względem nas.  

Bardzo ważne jest byśmy „znali” Boga, w którego 

wierzymy.  

Święty Piotr wiedział, kim jest Jezus. „Ty jesteś 

Chrystusem” – mówi w dzisiejszej Ewangelii. Jednak ma 

własne wyobrażenie Mesjasza, który powinien wyzwolić 

Izraela spod władzy Rzymian. To jest tylko ludzkie 

myślenie. Plan zbawienia jest inny: Mesjasz ma cierpieć           

i zostać zabity, ale zwycięża śmierć i zmartwychwstanie.           

On przyszedł, aby odkupić nasze grzechy.  

 

Raz jeszcze – bardzo ważne jest byśmy „znali” Boga,                                                                                                                

w którego wierzymy.  

Bardzo ważne jest byśmy „znali” Boga,  

takiego, jakim jest, a nie takiego,                                                     

jakim Go sobie wyobrażamy i chcielibyśmy, aby był.  

 
 
Pokój i Dobro, 

 
O. Daniel Zdebik, OFMConv 

   

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA                                           
                                 8, 27-35 

 

JezuJezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod 

Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo 

uważają Mnie ludzie?» 

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». 

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy 

surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi 

wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, 

ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił 

zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 

Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił 

Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie 

myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi 

uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój         

i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 

życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie              

i Ewangelii, zachowa je». 



    Czytanie  z księgi  proroka izajasza                                   
                                             50, 5-9a 

 PPan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie 
cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym 
mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami                  
i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 
doznam. 

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć 
spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? 
Niech się zbliży do mnie! 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? 

Czytanie z listu św. Jakuba Apostoła 
                                                              2, 14-18 

Bracia Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie 
utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy 
sama wiara zdoła go zbawić? 

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im 
codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, 
ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego 
koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też 
i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest 
sama w sobie. 

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam 
uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę 
wiarę na podstawie moich uczynków.  

       Og ł osz e nia  

• Przypominamy, że zgodnie z decyzją biskupa diecezji 
Rockford wszyscy (w wieku dwóch lat i wzwyż), którzy 
uczestniczą we mszach i nabożeństwach mają mieć 
założoną na twarzy maskę, która ma zakrywać nos i usta.  

• W poniedziałek, 13 września zapraszamy na wieczorną 
Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. 

• W sobotę, 18 września Grupa Młodzieżowa zaprasza 
zaprasza równieśników, uczniów klas 7, 8 i starszych na 
spotkanie, które odbędzie się o godz. 4 pm w sali nr 3 w 
budynku Youth Ministry. 

• Od dzisiaj, po okresie wakacyjnym powraca niedzielna 
Msza św. o 4:30 po południu odprawiana po angielsku. 

• Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpocznie 
się 18 września w naszej parafii. Kandydatów prosimy o 
zarejestrowanie się na stronie internetowej Youth Ministry 
smmym.org/confirmation. 

• Nasza Katolicka Szkoła we współpracy z Polską Szkołą 
oraz Polską Wspólnotą w naszej parafii i Rycerzami 
Kolumba organizuje Oktober Fest, na który są wszyscy 
serdecznie zaproszeni. Ockober Fest odbędzie w weekend 
w dniach 18-19 września przy budynku naszej szkoły (od 
strony boiska). W programie zabawy dla dzieci, 
interesująca muzyka, dobre jedzenie i picie, polskie 
słodkości. Impreza ma wesprzeć finansowo naszą szkołę a 
szczególnie wydatki na naprawę uszkodzonego tej zimy 
dachu. Z tego budynku korzystają zarówno Szkoła 
Katolicka jak i Polska Szkoła oraz uczestniczący w 
programie religii, dlatego zachęcamy wszystkich do 
udziału  i wsparcia finansowego.  

• Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do 
zaangażowania sie w parafii. Są to: Chórek Dziecięcy, 
Ministranci, Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II, Chór dla 
dorosłych, Lektorzy oraz Ministrowie Eucharystii. Więcej 
informacji oraz kontakty  są umieszczone w biuletynie.  

• Society of St. Vincent de Paul działające przy naszej parafii 
zaprasza na Walk for the Poor, w sobotę 18 września o 
7:45 rano. Celem jest zbiórka środków na pomoc dla 
ubogich.  

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

Intencja Papieża 

Franciszka na wrzesień                                                 

Intencja powszechna:                  
Ekologicznie zrównoważony styl życia  

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali 
odważnych wyborów na rzecz stylu życia 
powściągliwego i ekologicznie 
zrównoważonego, ciesząc się z ludzi 
młodych, którzy się w to zdecydowanie 
angażują.  

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

        Słowa Św. Jana Pawła II   

"Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 

Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia".  

                       Homilia, Gdańsk, 1987 r. 

                                

http://smmym.org/confirmation


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              $   88,637   77% 

Kwota zebrana            $   66,442   58%  

Brakująca kwota         $    48,102   42% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA   4-5  września, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              18,440.46   

 Donacje  $                    302.00                                                            

   $               18,742.46                         
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $   6,260.00             

 Donacje $                      50.00                                                      

   $                6,310.00    
Razem  $               25,052.46                                          

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (2,947.54 )  

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zostanie 

beatyfikowany 12 września 2021 r. w Warszawie. 

W oczekiwaniu na ten wyjątkowy dla Polaków 

moment chcemy w Radiu Watykańskim 

przybliżyć nauczanie Prymasa Tysiąclecia. 

W homilii wygłoszonej w Ożarowie 

Mazowieckim przy okazji poświęcenia kamienia 

węgielnego pod nową świątynię, 2 października 

1980 roku, kard. Stefan Wyszyński mówił o 

konieczności budzenia sumienia w życiu każdego 

Polaka oraz całego narodu, co jest niezbędnym 

warunkiem odnowy polskiego społeczeństwa. 

„Wszędzie musi obudzić się sumienie. Sumienie 

osobiste oznacza, że pracujemy, jako 

chrześcijanie, zgodnie z prawami natury, które są 

wszczepione w rozumność człowieka, w jego 

dobrą wolę” – zaznaczył Prymas Tysiąclecia. 

Beatyfikacja                   

kard. Stefana 

Wyszyńskiego 

“Był człowiekiem wolnym            
i uczył nas, swoich rodaków, 

prawdziwej wolności”                  
-  Jan Paweł II 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

                              

 

Zachęcamy dzieci, młodzież i 

osoby dorosłe do 

zaangażowania się w parafii. 

Zapraszamy chłopców i dziewczynki od 

klasy 4 i starsi do służby jako Ministranci. 

Spotkania odbywają sie raz w miesiącu.   

Młodzież klas 7, 8 i licealnych zapraszamy 

do Grupy Młodzieżowej Jana Pawła II. 

Spotkanie odbędzie się 18 września w 

budynku Youth Ministry, sala #3.  

Zapraszamy dorosłych, którzy chcieliby 

dołączyć do chóru parafialnego.     

Kontakt: Anna Przybylski                                        

Email: 

aniaprzybylski@saintmargaretmary.org                          

Tel. 847-658-7625   

 

Zapraszamy dorosłych do Grupy Lektorów  

oraz Ministrów Eucharystii                                                            

Kontakt:  Iwona Hess                                                        

Email: iwonkah@yahoo.com 








