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25 Niedziela Zwykła25 Niedziela Zwykła  

 

 

„Czy na to złym okiem patrzysz,  

że ja jestem dobry? 

Tak ostatni będą pierwszymi,  

a pierwsi ostatnimi” 

                                                        Mt 20, 15-16 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
Nie sprawiedliwość a miłość 
 
 Bardzo powszechnym problemem jest to,     
że ludzie rozumieją Bożą sprawiedliwość jako 
równość. Przypowieść o robotnikach w winnicy 
pokazuje nam, że Bóg rozumie swoją sprawiedliwość 
bardziej jako dobroć serca. Czyli Bóg daje swoje 
dary każdemu komu chce, jak często Bóg chce,               
i kiedykolwiek On chce. Dlaczego nie jest Boża 
sprawiedliwość równością?  
 Jest tak dlatego, że Boża sprawiedliwość nie 
jest zapłatą za cokolwiek. Ci robotnicy, których 
gospodarz zatrudnił do pracy w swojej winnicy, 
myśleli, że będzie im zapłacone za ich pracę. Jednak 
gospodarz rozumiał to bardziej jako jego dar.                
Oto dlaczego dał on wszystkim tyle samo pieniędzy, 
niezależnie od tego ile czasu spędzili w jego winnicy. 
Był to bowiem dar. Ci pierwsi, których zatrudnił, 
oczywiście umówili się z nim na zapłatę i była to 
zapłata sprawiedliwa; normalna dzienna stawka 
robotnika w tym czasie. Robotnicy przystali na taką 
zapłatę. Jednak gospodarz chciał pomóc także innym 
i dlatego dał im tyle samo, aby mogli przeżyć 
następny dzień. To była decyzja tego gospodarza         
i jego wola. Dawał ze swojego i mógł z tym zrobić 
cokolwiek chciał. 
 Zbawienie jest też darem. Nie jest to zapłata. 
Właściwie wszystko, co mamy od Boga jest Jego 
darem. Oto dlaczego Bóg czasami wydaje się być 
niesprawiedliwym. Jest tak ze względu na to, co Bóg 
robi dla nas, co nam daje i  nie jest to wcale po równo 
i zawsze tak samo dla wszystkich. Bóg daje ze 
swojego i daje komu chce. Czy ktoś mu może 
zabronić? 
 Nie powinniśmy myśleć o tym jak wiele 
darów Bóg dał lub da innym. Nie powinniśmy 
myśleć i liczyć jak wiele Bóg daje nam w stosunku 
do innych, ale powinniśmy uświadomić sobie, że 
właśnie Bóg nam daje, że to jest Jego dar. To jest ważne! On daje. W swojej dobroci i miłosierdziu, Bóg daje 
o wiele więcej tym, którzy według naszej wiedzy i mniemania, mniej na to zasługują niż my. Zdarza się, że 
Bóg daje nawet tym, którym za bardzo na tym nie zależy. Albo daje tym, którzy publicznie zadeklarowali, że 
w Niego nie wierzą, albo nawet Go nie chcą w swoim życiu. To powoduje, że czasami jesteśmy zdziwieni, 
zaskoczeni i zdezorientowani. Jednak Bóg ze swojego daje i Jego dary nie są zapłatą za nic, za dobre uczynki 
lub złe. To po prostu Jego dary. Nie możemy narzekać, że nasz Bóg jest dobry dla tych, dla których chce. To 
ważne, ponieważ może się zdarzyć, że Bóg będzie dobry dla nas choć zupełnie na to nie załużyliśmy lub 
wręcz przeciwnie, jednak akurat wtedy tych Jego darów będziemy najbardziej potrzebować.  
 Nie zastanawiaj się więc dlaczego Bóg daje i komu i kiedy. Bądź wdzięczny za to, że nasz Pan wogóle 
daje a ty prawodobnie jesteś na Jego liście odbiorców. Jestem pewien, że Bóg uwzględnia ciebie na tej liście 
bardzo często. 
 
Pokój i Dobro, 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 
 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  20, 1wg Św. Mateusza  20, 1--1616  

               Jezus opowiedział swoim uczniom 
następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie 
podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 
rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał 
ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, 
stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: 
„Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, 
dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około 
godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych 
stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień 
bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie 
najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do 
swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im 
należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. 
Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali 
po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że 
więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, 

mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a 

zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia    

i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: 

„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara 

umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę 

też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi 

nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym 

okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi». 

  



  

  

Słowa                  Słowa                  

Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   

 

„Miłość mi wszystko wyjaśniła, 

Miłość wszystko rozwiązała - 

dlatego uwielbiam tę Miłość, 

gdziekolwiek by przebywała”. 

 

    

  

    

  

Adoracja Adoracja   

Najświętszego                       Najświętszego                         

SakramentuSakramentu  

Środa: 9:30 am Środa: 9:30 am --  8:00 pm8:00 pm  

Poniedziełek: 8:00 amPoniedziełek: 8:00 am——9:00 pm9:00 pm  

Pierwszy piątek: 10:30 amPierwszy piątek: 10:30 am——6:00 pm6:00 pm  

       

Czytanie z Księgi proroka Czytanie z Księgi proroka   

Izajasza  55, 6Izajasza  55, 6--9 9   

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie 
Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci 
swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim 
zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w 
przebaczaniu. 
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze 
drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa 
górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi 
drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. 
 

Czytanie z Listu Św. Pawła Czytanie z Listu Św. Pawła 
Apostoła do filipian             Apostoła do filipian             
1,20c1,20c--24, 27a24, 27a 

Bracia: 
 
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to 
przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć 
– to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w 
ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać?                   
Nie umiem powiedzieć. 
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a 
być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać 
zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na 
was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii 
Chrystusowej. 

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 21-go września 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. 

 Spowiadamy w biurze parafialnym we wtorki, 

środy i czwartki od 6:30  do 7:30 wieczorem. 

Przy spowiedzi proszę zakładać maskę. 

 W najbliższą sobotę odbędzie się Pierwsza 

Komunia Dzieci w języku polskim. Msze św. 

pierwszokomunijne będą o 9 rano i o 12 w 

południe. Tylko zaproszone osoby mogą w tych 

mszach uczestniczyć, czyli dzieci i ich najbliższa 

rodzina. Z tego względu w tę sobotę nie będzie 

porannej Mszy Św. o 8.30 rano. 

 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, Środa, Czwartek:             6:30 - 7:30 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   

 13 września, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $2,622.00 
 Inne                $ 276.00 

             $12,898.00 
  

Give Central Online Giving 

 Niedziela $4,565.00 

 Inne                     $35.00 

                $4,600.00 
  

Razem                     $17,498.00 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1



