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 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie 
odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do 

kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.      
  A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś 

Świętym Boga”.  

                                                                   Jn 6, 67-69  



Od o. Witolda  
 
 
 

Sakramenty, gesty, ceremonie – 
potrzebujemy tego wszystkiego? 

  
 „On wziął go na bok, z dala od tłumu, 

włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka: a 
spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, co 
znaczy: Otwórz się.” 
            Momen, co właściwie Jezus zrobił? To dziwne. 
Czemu Jezus wziął go na bok, z dala od tłumu? Był to jakiś 
sekret? Czemu ludzie nie mogli tego widzieć? Ileż to razy 
Jezus dokonywał cudu i każdy to przecież widział! Po co te 
wszystkie gesty? Wygląda jak jakaś magia. Dotykanie śliną 
języka, tajemne słowa. Czemu Jezus po prostu nie 
powiedział mu jak to już tyle razy robił: „Idź i bądź wolny 
od twojego kalectwa.” Czemu Jezus nie powiedział: „Twoja 
wiara cię uzdrowiła, idź i uwielbiaj Boga.”  
            Postępowanie Jezus było zupełnie odmienne niż 
zazwyczaj. Dlatego rodzi się pytanie: Było to wszystko 
naprawdę konieczne do uzdrowienia tego człowieka? Nie 
było możliwe uleczenie go bez tych gestów i słów? Nie był 
Jezus w stanie uleczyć go w sposób jak zwykle robił? 
Przecież jest Bogiem i może dokonać czegokolwiek. Może uleczyć samą tylko myślą. Nasuwa się wiele pytań. 
Poszukajmy więc odpowiedzi.  
            Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że Jezus nie przebywał na terenie Izraela. Był na terenie Tyru i Sydonu, 
czyli w Dekapolis, w kraju pogan, ludzi, którzy nie wierzyli w Jedynego Boga. Być może wiedzieli coś o Mesjaszu, bo 
przecież Żydzi byli ich sąsiadami, jednak nie znali Bożej mocy i sposobu działania. Jak więc mogliby odebrać cuda 
czynione przez Jezusa? Nie widzieli w Nim Boga ani Syna Bożego. Jednak przyprowadzili do Niego chorego 
człowieka. Być może dlatego, ze względu na ich zaufanie, Jezus zdecydował się działać na miarę ich zrozumienia i 
możliwości pojmowania. Mieszkańcy Dekapolu nie zrozumieli by cudu bez tych wszystkich gestów i tajemnych słów. 
Jezus dostosował Swoje zachowanie i działanie do ich możliwości. Bardzo podobnie zresztą jak to robili Chrześcijańscy 
misjonarze tłumaczący Ewangelię prostym ludziom gdzieś w odległych dżunglach tego świata. Mieszkańcy Dekapolu, 
pomimo tego, że nie mieli wiary w Boga i Mesjasza, przyszli jednak do Niego wierząc, że może pomóc. Jezus musiał 
jakoś ukierunkować to ich zaufanie i przekonać ich, że ich oczekiwania były prawdziwe, bo Jezus mógł uzdrowić 
poranioną ludzką naturę i ciało. Czemu jednak Jezus się upierał, aby o tym nikomu nie mówili? Nie chciał zapewne, aby 
Żydzi, którzy by o tym usłyszeli, zgorszyli się Jego zachowaniem. 
            Teraz spójrzmy na Kościół Katolicki i jego liturgię. Niektórzy mogliby powiedzieć, że przecież skoro Bóg jest 
wszechmocny to te wszystkie liturgię, gesty, obrzędy, modlitwy nie są potrzebne. Naprawdę trzeba iść w niedzielę do 
kościoła i uczestniczyć w mszy św.? Nie mógłby Bóg nas pobłogosławić i obdarzyć tym, czego potrzebujemy bez tego 
obrzędu? Naprawdę musimy iść do spowiedzi? Czy rzeczywiście jest potrzebny ksiądz? Bóg jest wszechmogący i może 
uczynić co tylko zechce. Wielu myśli więc, że Kościół z jego obrzędami i hierarchią tak naprawdę nie jest potrzebny. 
Bóg jest wszędzie – twierdzą, a więc można się modlić gdziekolwiek. W pewnym sensie to prawda. Można się modlić 
gdziekolwiek. Bóg jest wszędzie. Jednak, byłoby to samo jak z tym człowiekiem z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli Bóg jest 
wszędzie, to czy ten człowiek potrzebował spotkania z Jezusem, aby być uzdrowionym? Mógł poprosić Boga 
gdziekolwiek był. A jednak ci ludzie szukali Jezusa, chcieli się spotkać z Jezusem, zależało im na tym. Wierzyli, że 
Boża łaska i błogosławieństwo przychodziło poprzez Jezusa. 
            Czy więc potrzebujemy Kościoła? Oczywiście, potrzebujemy. Pragniemy pomocy dla tych, którzy są słabi. To 
jest moc Kościoła, to jest moc tej wspólnoty, którą tworzymy i która nam przynosi zbawienie.  
            Potrzebujemy Kościoła? Potrzebujemy, ponieważ Jezus dał Kościołowi jako wspólnocie niesamowitą moc do 
dyspozycji. Jezus przyniósł nam zbawienie, ale pozostawił to zbawienie dla nas w tej wspólnocie i tylko poprzez tę 
wspólnotę możemy je otrzymać. Jest tak dlatego, że w tej wspólnocie uczymy się miłości i odpowiedzialności jeden za 
drugiego. Będziemy takich zdolności potrzebować w niebie. Potrzebujemy miłości. 
            A więc, czy Bóg może nas zbawić bez Kościoła? Oczywiście, że może. Jednak to była Jego decyzja, że 
zbawienie przychodzi i jest dostępne w tej wspólnocie i poprzez tę wspólnotę. Nie inaczej.  
  
Pokój i Dobro, 
o. Witold Adamczyk OFMConv.  

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA                                           
                               7, 31 –37 

 

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad 

Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył 

na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył 

palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w 

niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: 

Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się 

rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej 

przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni 

zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet 

głuchym słuch przywraca i niemym mowę». 



    Czytanie  z księgi  proroka izajasza                                   
                                            35, 4  - 7a 

 Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz 
Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, 
by was zbawić». 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. 
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło 
wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na 
stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony 
kraj w krynice wód. 

Czytanie z listu św. Jakuba Apostoła 
                                                                   2, 1 - 5 

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa uwielbionego, nie ma względu na osoby. 
Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek 
przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także 
człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na 
bogato przyodzianego i powiecie: «Ty usiądź na zaszczytnym 
miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo 
usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między 
sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? 
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał 
ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców 
królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? 

       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 przypada Labor Day. W tym dniu 
zapraszamy na mszę św. w języku angielskim o 9 rano. 
Mszy św. po polsku o 7 wieczorem oraz nabożeństwa w 
tym dniu nie będzie.  

• Od przyszłej niedzieli powraca Msza św. o 4:30 po 
południu odprawiana po angielsku, której nie było w 
okresie wakacyjnym.  

• Polska szkoła przy naszej parafii rozpoczyna w tym 
tygodniu rok szkolny. Msza inaugarycjna dla nauczycieli 
będzie w piątek 10 września o godz. 5 wieczorem.  

• 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 October Fest, na który są wszyscy 
serdecznie zaproszeni. October 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.  

• Grupa St. Vincent de Paul działająca przy naszej parafii 
zaprasza do udziału w Walk for the Poor w sobotę 18 
września. Początek i zakończenie marszu przy kościele. 
Więcej innformacji na stronoe parafii.  

• 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   

 "Praca nie może być traktowana - nigdy          
i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może 

dla człowieka być towarem". "Dla 

chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 

Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia".  

                       Homilia, Gdańsk, 1987 r. 

Knights of Columbus Tootsie Roll 

Intellectual Disability (ID) Drive 10-12 Września 

Coroczny Columbus ID Drive (Tootsie Roll Drive)  

Dochód przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych! 

 Einstein’s Bagel and Dunkin Donuts on 

Randall Road in Lake in the Hills,  Dunkin 

Donuts in Algonquin przy Jewel. 

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  28 - 29 sierpnia, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              9,567.25   

 Donacje  $                 15 5.00                                                            

   $              9,722.25                        
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $ 6,408.00             

 Donacje $                   250.00                                                      

   $              6,658.00    
Razem  $               16,380.25                                      

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (10,619.75 )  

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 

 








