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«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 

wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, 
postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 

nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz 

Tego, który Mnie posłał».       
           Mk 9, 35b-37  



Od o. Piotra  
 
 

 
 
  “Jeśli kto chce być pierwszym, niech       
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich” 
 
    Drodzy Przyjaciele! 

 
Jedną z zadziwiających rzeczy dotyczących Nowego 
Testamentu jest szczerość. W dzisiejszej Ewangelii, 
apostołowie ukazali swoją małość i egoizm. Podczas 
wspólnego, długiego wędrowania  z Jezusem, po 
zakurzonych drogach Galilei, Chrystus tłumaczył im, że 
będzie musiał cierpieć i ponieść śmierć na krzyżu. Ale 
apostołowie zdają się tego nie słyszeć, albo nie rozumieć. 
Zaczęli rozmawiać między sobą o królestwie Jezusa w 
kategoriach władzy politycznej i sukcesu. Cały czas myśleli, 
że pod przewodnictwem Jezusa uda im się zrobić polityczny 
przewrót, obalający okupację rzymską nad nimi. Kłócili się 
między sobą , kto kim będzie w tym przyszłym, nowym 
porządku. Zaczęli rozdawać urzędy, tak jak politycy 
zwycięskiej partii to zwykle czynią. Nie rozumieją, że 
Królestwo Jezusa nie jest ani militarną, ani polityczną rzeczywistością. 
 
Kiedy modlimy się: “Przyjdź Królestwo Twoje” nie prosimy o polityczne zwycięstwo. Królestwo Chrystusa jest 
duchową rzeczywistością, królowaniem Bożej woli w sercach ludzkich. 
Właśnie dlatego ofiara Chrystusa na krzyżu, nie jest porażką, ale wiecznym zwycięstwem. Jeśli pozwolimy Bożej woli 
królować w naszych sercach, wtedy zawsze wymaga to od nas ofiary i samozaparcia. Wymaga to również nie tylko 
mówienia: „Przyjdź Królestwo Twoje” ale także dopowiedzenia: “Bądź Wola Twoja, a nie moja”. 
 
W cieniu krzyża możemy zobaczyć ścieranie się Odwiecznej Bożej Mądrości i Jego woli, z egoizmem i pychą ludzkiej 
natury. Jezus na krzyżu przyjmuje cierpienie i śmierć, aby pokonać grzech i spełnić do końca wolę Ojca. Nie poddając 
się pokuszeniom ludzkiej natury i ciała. 
Stare przysłowie mówi, że wartości książki nie ocenia się po wyglądzie okładki, ale po treści, jaką ona zawiera. Bardzo 
często uważamy ludzi za gorszych, lub słabszych, ponieważ nie odpowiadają naszym wymogom, które im stawiamy. 
Może nie są wystarczająco bogaci, jeżdżą gorszym samochodem, nie mają tak dobrych ciuchów, nie są tak elokwentni 
jak my, albo mają niższe wykształcenie. Ale to nie świadczy o wielkości człowieka. O wielkości człowieka nie świadczą 
talenty, które są naturalnym darem, ani zdolności, ani fizyczny wygląd, ani to co posiada. O wielkości człowieka 
świadczy jego duchowa dojrzałość, szlachetność, uczciwość ,pokora i gotowość do służby bliźniemu.  
 
Te wartości są częścią naszej duchowej postawy i nie są tak krzykliwe i błyskotliwe, jak pozostałe, zewnętrzne. Jedno 
opowiadanie mówi o aukcji, na której licytowano między innymi stare, odrapane skrzypce. Młody człowiek ofiarował 
za nie dziesięć dolarów i aukcja się skończyła. Wtedy prowadzący aukcję zapytał, czy ktoś z obecnych chciałby zagrać 
na tych skrzypcach. Zgłosił się starszy mężczyzna, który wziął je w swoje ręce i zaczął grać. Starzec wydobył z 
instrumentu tak piękny dźwięk i melodię, że łzy wzruszenia pokazały się na twarzach ludzi zgromadzonych na sali. 
Kiedy muzyka ustała, wtedy po chwili ciszy, rozległy się gromkie brawa. Aukcję skrzypiec rozpoczęto na nowo, a ich 
cena osiągnęła wysokość czterech tysięcy dolarów. Dotknięcie mistrza sprawiło, że wszyscy mogli zobaczyć i docenić 
prawdziwą wartość skrzypiec, które na zewnątrz nie wyglądały ciekawie i pięknie. 
 
W ten sam sposób Boża łaska , jeśli pozwolimy jej działać w naszym życiu, robi nas ludźmi wartościowymi                      
i prawdziwie wielkimi. W Bożych oczach jesteśmy zawsze wielcy i tylko 
przy współpracy z Nim możemy tą wielkość odczuć, nawet wtedy, gdy inni 
jej nie doceniają i nie dostrzegają. 
 
 
O. Piotr Sarnicki OFMConv 
 
Gwardian Klasztoru 
 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA                                           
                                 9, 30-37 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak 
nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem 
swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech 
dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go pytać. 
 
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, 
zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» 
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 
między sobą o to, kto z nich jest największy. 
 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli 
ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, 
postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 
nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 
Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». 



    Czytanie  z księgi  mądrości                                   
                                       2:12, 17-20 

Bezbożni mówili: 
 
«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: 
sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie 
Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. 
 
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co 
będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem 
Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. 
 
Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i 
doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć 
haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony». 
  

Czytanie z listu św. Jakuba Apostoła 
                                                            3:16-4:3 

Najmilsi: 
 
Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki 
występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim 
czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna 
miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i 
obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy 
zaprowadzają pokój. 
 
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie 
skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach 
waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, 
a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie 
posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie 
otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o 
zaspokojenie swych żądz. 

       Og ł osz e nia  

• Przypominamy, że zgodnie z decyzją biskupa diecezji 

Rockford, która jest tylko konsekwencją nakazu 

nałożonego przez gubernatora Illinois, wszyscy (w wieku 

dwóch lat i wzwyż), którzy uczestniczą w mszach i 

nabożeństwach mają mieć założoną na twarzy maskę, która 

ma zakrywać nos i usta.  

• W poniedziałek, 20 września zapraszamy na wieczorną 

Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. 

• 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. Dziś drugi dzień tej imprezy. 

Zapraszamy do uczestnictwa. Dziś Oktober Fest potrwa do 

7 wieczorem. Impreza ma wesprzeć finansowo naszą 

szkołę katolicką 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, Marszałkowie oraz Ministrowie 

Eucharystii. Więcej informacji oraz kontakty są 

umieszczone w biuletynie.  

• 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 

 

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   

 "Brońmy się przed pozorami miłości, nie 

miłujmy słowem i językiem, ale czynem i 

prawdą". 

    Homilia, Rzym, 1979 r. 
                               



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              $   91,732   80% 

Kwota zebrana            $   74,695   65%  

Brakująca kwota         $    39,849   35% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  11 - 12 września, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              17,473.24   

 Donacje  $                    167.00                                                            

   $              17,640.24                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $   4,295.00             

 Donacje $                      75.00                                                      

   $                4,370.00    
Razem  $               22,010.24                                      

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (4,989.76 )  

 

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, Marszałków oraz Ministrów 
Eucharystii                                                                                             
Kontakt:  Iwona Hess;  Email: iwonkah@yahoo.com 

Służba Eucharystyczna  - 25 / 26 września, 2021 

Lektorzy     Ministranci 

Niedziela, 26 września     Sobota, 25 września 

Małgorzata Czubat         Kamila Pocica                 
Waldemar Stec                           Natalia Pocica                     
Marcin Wojtulewicz                               Patryk Pocica 

                                     Niedziela, 26 września 

      Alex Kramarz  
                    Jakub Rutkowski 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

                              

Kontakt: 

Roman Budek: 847-802-8335 

RomanB60156@yahoo.com 








