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26 Niedziela Zwykła26 Niedziela Zwykła  

 

 

„Przyszedł bowiem do was Jan drogą 

sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 

Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy 
patrzyliście na to, ale nawet później nie 

opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». 

                                                        Mt 22, 32 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
  

 Pobłażliwa lub rygorystyczna  
   – jaka droga prowadzi do nieba? 
 
 Czasami to, co Jezus mówi jest bardzo mylące. 
Musimy to przynać! W tak wielu przypadkach potrafimy Jezusa 
dobrze zrozumieć. Jednak czasami jesteśmy zdezorientowani 
ponieważ wydaje się, że Jezus zaprzecza sam sobie. Być może 
bardzo podobne odczucie dezorientacji mamy po przeczytaniu 
dzisiejszej Ewangelii. Wiemy, że Jezus pragnie, abyśmy byli 
wierni, słuchali Boga, żyli w Jego obecności i unikali grzechu. 
Wiemy, że bardzo ważną rzeczą jest utrzymywanie naszych 
religijnych tradycji i zwyczajów, że bardzo ważna jest 
modlitwa, post, oraz różne nasze uroczystości. Wiemy, że nasze 
życie religijne musi mieć solidny fundament i porządek. To 
nam pozwala pozostać na drodze do zbawienia. 
  
 Przyglądając się faryzeuszom i uczonym w Piśmie, 
widzimy, że dokładnie to się starali robić. Ich życie było 
uporządkowane. Starali się pogłębiać swoją wiedzę religijną, 
modlić się i podtrzymywać wszystkie te praktyki religijne, które 
po prostu pomagały w życiu duchowym. A jednak Jezus 
krytykował ich bardzo często. Wygląda to tak jakby Jezus ich 
po prostu nie lubił. 
  
 Z drugiej strony, Jezus chwalił nierządnice i celników. Moglibyśmy odnieść wrażenie, że Jego wyobrażenie na temat 
odpowiedniego podejścia do zbawienia i religijności jest po prostu trochę luźne. Wygląda to jak: rób, cokolwiek chcesz, możesz 
popełnić nawet wielkie błędy, jednak w pewnym momencie swojego życia musisz się nawrócić. Wygląda na to, że najważniejsze 
jest odpowiednie wyczucie czasu i wtedy wszystko można naprawić. Czyli te wszystkie nasze duchowe starania, modlitwy i 
praktyki religijne nie są najważniejsze i nawet zbyt wartościowe. Ważne jest wyczucie czasu i twoja dobra wola bardziej niż twoje 
grzechy i zdrady. Ale czy jest to prawdą? Czy rzeczywiście rozumiemy Jezusa? Czy naprawdę podejście Jezusa jest tak beztroskie? 
Czy naprawdę Jezus chce, abyśmy używali życia, nawet z perspektywą błędu i grzechu, jeśli tylko będziemy w stanie znaleźć 
odpowiedni czas na nawrócenie? Co jest większą hipokryzją: nie martwić się Bogiem aż to do ostaniej minuty lub próbować żyć 
według Jego zasad, jednak z pewnymi niedociągnięciami i niedoskonałościami? Jak widzimy, można się rzeczywiście w tym 
wszystkim pogubić. Nierządnice i celnicy hipotetycznie wchodzą do Królestwa Bożego, ale ci, którzy poświęcili swoje życie Jego 
służbie, nie wchodzą? To musiało faryzeuszów, uczonych w Piśmie, kapłanów i starszych zaboleć. 
  
 Wydaje mi się, że Jezus pragnął, aby ci ludzie, dokładnie ci faryzeusze i uczeni w Piśmie, kapłani i starsi, aby oni 
zrozumieli, że zbawienie i nawrócenie, które do zbawienia prowadzi, że to wszystko polega tylko na miłości. Nie myślę, że Jezus 
chwalił prostytutki i celników za ich przebiegłe podejście do zbawienia. Nie uważam, że Jezus chciał, aby wszyscy z nas mieli takie 
podejście. Tak, oczywiście, popełnianie błędów do rzecz ludzka, ale Jezus nie propagował luźnego podejścia do życia i jedynie 
dobrze zaplanowanego nawrócenia. Oczywiście wielu z nas ma takie podejście. Zostawiamy kwestię zbawienia na nasze lata starcze 
i uważamy, że modlenie się i kościół to rzeczy dla starych. Młodzi mają inne sprawy na głowie. Myślę, że Jezus chciał powiedzieć, 
że nawet mając jak najlepszą intencję i pragnienie zbawienia, używając wszystkich możliwych sposobów i narzędzi życia 
religijnego, jest możliwe, że popełnimy straszliwy błąd. Jaki błąd? Błąd polegający na myśleniu, że zasługujemy na zbawienie za 
nasze cnoty i zasługi. Jezus podał nierządnice i celników jako przykład ponieważ oni, jako wielcy grzesznicy, byli tego ich stanu 
świadomi i wiedzieli, że nie zasługują na zbawienie. 
 
 Kluczowe jest poznanie i uznanie Bożej miłości jako niezasłużonego daru, jako nadzwyczajnej okazji i szansy. Czyli 
chodzi o pokorę. Kapłani i starsi zapomnieli o tym, że zbawienie to nie biznes. Nie można zdobyć nieba, nie można go kupić, i 
nawet nie można na nie zasłużyć. Prostytutki i celnicy wstępują do Królestwa Bożego, ponieważ oni sobie uświadomili jak zła jest 
ich sytuacja. Z tego powodu próbują oni kochć Boga całym sercem, bo to ich ostatnia szansa i nie mają niczego do stracenia. W ich 
przypadku, mogą oni po prostu polegać tylko na Bożym miłosierdziu. Błąd faryzeuszy i starszych polegał na tym, że próbowali 
polegać na własnych zasługach. Jednak, nawet gdyby potrafili żyć doskonale, bez błędów, nie wystarczyłoby to do osiągnięcia 
zbawienia.  
 
 Czyli Jezus, mówiąc nam o przykładzie tych dwóch synów w Ewangelii, chciał podkreślić co jest najważniejsze. Chodzi o 
posłuszeństwo wobec Boga, nie tylko dobrą wolę czy próbę, nie tylko oświadczenie. Możemy próbować z całego serca tylko wtedy 
kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy grzesznikami i jak bardzo potrzebujemy Bożego zmiłowania. 
 
Pokój i Dobro 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  21, 28wg Św. Mateusza  21, 28--3232  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i 

pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, 

panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 

samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później 

jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch 

spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». 

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam 

wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 

królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan 

drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 

Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy 

patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście 

się, żeby mu uwierzyć». 

  



        

Słowa  Słowa    

Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   

"Człowieka (...) nie można do końca 

zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: 

człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez 

Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego 

właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 

przeznaczenie". 

   (Homilia, Warszawa, 1979 r.) 

    

  

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   

Izachiela  18, 25Izachiela  18, 25--2828  

 «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana 

nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: 

Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy 

raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli 

sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, 

dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu 

grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił 

od bezbożności, której się oddawał, i postępuje 

według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę 

swoją przy życiu.     

 Zastanowił się i odstąpił od wszystkich 

swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno 

żyć będzie, a nie umrze». 

Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła 
do filipian       2, 1do filipian       2, 1--1111 

Bracia: 
 Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, 

jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś 

uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne 

współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że 

będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i 

wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego 

nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa 

ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając 

jedni drugich za wyżej stojących od siebie.  

 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje 

własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech 

was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. 

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 28-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. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się         

i przygotowali uroczystość Pierwszej Komunii św.  

 Po pierwszej niedzieli października zmieni się w 

naszej parafii porządek spowiedzi. Nadal będziemy 

spowiadać we wtorki od 6:30 do 7:30 wieczorem w 

biurze parafialnym. Jednak 6 października tej 

spowiedzi nie będzie ze względu na nasze 

franciszkańskie spotkanie, w którym będziemy 

uczestniczyć. Dodatkowo spowiedź będzie w soboty 

w biurze parafialnym od 9 do 10 rano oraz od 3 do 4 

po południu. 

 W tym tygodniu spowiedź jeszcze jest wg starego 

porządku, czyli we wtorek, środę i czwartek od 6:30 

do 7:30 wieczorem, oraz, ponieważ jest pierwszy 

piątek miesiąca w piątek od 6:30 do 7:30 w kościele 

przed mszą św., która będzie o 7:30. Prosimy 

korzystać ze wszystkich dni do spowiedzi w tym 

tygodniu, abyśmy mogli zachować przepisy o 

zachowywaniu dystansu i nie tworzenia tłumów. 

 W sobotę 3 października zapraszamy po mszy św. 

wieczornej na nabożeństwo pierwszej soboty. 

 W tym roku nie będziemy uroczyście celebrować 

Transitus, czyli pamiątki śmierci św. Franciszka. Nie 

będzie także błogosławieństwa zwierząt w dzień 

święta św. Franciszka. 

 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   

 20 września, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $11, 073.00 
 Inne                $ 247.00 

               $11,320.00 
  

Give Central Online Giving 

 Niedziela   $9,960.00 

 Inne                     $65.00 

               $10,025.00 
  

Razem                     $21,345.00  

      Transmisja Mszy Św.  

Na Kanale: St Margaret Mary Media  

 Niedziela: 9:00 am w j. angielskim 

                                        1:00 pm w j. polskim 

                                 Zapisy na Msze Św. 

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



