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24 Niedziela Zwykła24 Niedziela Zwykła  

 

„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 
zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” 

Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem 
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.” 

                                                   Mt 18,21 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
   Boża groźba albo brak naszej miłości? 

 „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 

ponieważ mnie prosiłeś.” Nikt nie chciałby usłyszeć tak 

strasznych słów z ust naszego Pana. „Sługo niegodziwy!” 

I oczywiście nikt by nie chciał by być wydany katom 

dopóki nie odda całego długu. Ktoś mógłby powiedzić: 

„Nie wierzę, żeby to było prawdą. Jezus jest miłosierny i 

łaskawy oraz pragnie abyśmy wszyscy byli w niebie.” 

Jednak pytanie brzmi: czy my też tego chcemy? Jak 

bardzo pragnę nieba? 

 Jezus jest miłosierny i łaskawy. Jednak nie 

możemy ignorować faktu, że to On powiedział, i jest to w 

tej samej dzisiejszej Ewangelii: „Podobnie uczyni wam 

Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z 

serca swemu bratu.” To są słowa Jezusa! Jezus mówił o 

panu, który odda katom złego sługę dopóki nie spłaci 

długu, i Jezus zaraz też powiedział, że to samo uczyni 

nam Jego Ojciec niebieski, o ile... O ile nie przebaczymy z 

serca. Czyli nie możemy zakładać, że nasze błędne 

wybory, złe decyzje albo nasz upór w przekraczaniu 

Bożego Prawa nie przyniesie żadnych konsekwencji. 

Niestety będą konsekwencje. Będą to konsekwencje 

naszych wyborów, złych lub dobrych. To oczywiście nie znaczy, że Bóg przestanie być miłosierny i łaskawy. Bóg po 

prostu nie jest niekonsekwentny i naiwny. On nam daje tak wiele okazji do nawrócenia, jednak w końcu to my 

dokonujemy wyborów i Bóg to szanuje, choć zapewne Mu się to nie podoba. Jego szacunek do naszych decyzji i 

wyborów nie znaczy jednak, że Bóg zmieni swoje zasady i normy. Powinniśmy więc się obawiać? Powinniśmy. Jednak 

nie tyle Boga ponieważ On nie jest okrutną i mściwą osobą. Obawiać powinniśmy się swoich błędnych i złych decyzji. 

Pamiętajmy: ktoś, kogo wydano katom, nie może spłacić długu, ponieważ jest zupełnie zdany na łaskę i niełaskę katów.  

 Po pierwsze jednak, powinniśmy zrozumieć, że naszym pierwszorzędnym powodem do przebaczenia bliźnim 

jest wdzięczność, ponieważ nam było wpierw przebaczone. „Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż 

więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” Musimy być 

wdzięczni ponieważ jeśli nie jesteśmy, to oznacza to, że nawet nie zauważyliśmy Bożego miłosierdzia w stosunku do 

nas. Kiedy nie jesteśmy wdzięczni, oznacza to, że nie zauważamy Bożej miłości. Jak możemy powiedzieć, że Bóg jest 

łaskawy i miłosierny jeśli nie zwróciliśmy właściwie na to uwagi ponieważ nawet nie podziękowaliśmy? I, oczywiście, 

nie zauważymy Bożej łaskawości jeśli nie zmienimy naszych serc i nie uczynimy je bardziej miłosiernymi wobec 

naszych bliźnich.  

 Nasze przebaczenie to nie tylko nasz obowiązek ponieważ w odwrotnym przypadku bylibyśmy skazani na karę i 

nie zdolni do bycia w niebie. Nasze przebaczenie wobec innych jest znakiem naszej miłości wobec Boga. Nasza miłość 

do Niego winna zauważyć Jego miłosierne zachowanie się wobec nas. Nie tylko zauważyć to, ale także docenić i być 

wdzięcznym. 

 Czyli w skrócie: przebacz swoim braciom i siostrom ponieważ tobie było przebaczone wpierw i masz dług 

wobec Boga. W odwrotnym przypadku ryzykujesz, że okażesz się niewdzięcznym, czyli egoistą. To w końcu znaczy, że 

stałbyś się sługą niegodziwym, który niemądrze wybrał tylko swój krótkowzroczny interes i będzie musiał ponosić 

konsekwencje swoich błędów. Nic przyjemnego. 

 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

SŁOWA EWANGELII WEDŁUGSŁOWA EWANGELII WEDŁUG  

ŚW. MATEUSZA  18, 21ŚW. MATEUSZA  18, 21--3535         

 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?                         
Czy aż siedem razy?» 
 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, 
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 
 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, 
który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się 
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 
dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, 
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego 
mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. 
 Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi 
cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym 
sługą, uwolnił go i dług mu darował. 
 Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze 
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął 
dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed 
nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak 
nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 
długu. 
 Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się 
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 
 Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo 
niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 
Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się 
gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda 
całego długu. 
 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z 
was nie przebaczy z serca swemu bratu». 

  



 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

Słowa                  Słowa                  

Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   

 

Jako modlitwa o pokój, różaniec był zawsze 

modlitwą rodziny i za rodzinę. […] Trzeba 

powrócić do modlitwy w rodzinie i do 

modlitwy za rodziny…  

Czytanie z Księgi Czytanie z Księgi   

Syracydesa 27,  30Syracydesa 27,  30--2828  

   Złość i gniew są obrzydliwościami, 
których trzyma się grzesznik. 
   Tego, kto się mści, spotka pomsta od 
Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa 
w pamięci. 
Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, 
gdy błagać będziesz, zostaną ci 
odpuszczone grzechy. 
   Gdy człowiek żywi złość przeciw 
drugiemu, jakże u Pana szukać będzie 
uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad 
człowiekiem do siebie podobnym, jakże 
błagać będzie o odpuszczenie swoich 
własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, 
trwa w nienawiści, któż więc zyska dla 
niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o 
rzeczach ostatecznych i przestań 
nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, 
i trzymaj się przykazań! 
   Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w 
nienawiści bliźniego – o przymierzu 
Najwyższego, i daruj obrazę! 
 
 

Czytanie z Listu Św. Pawła Czytanie z Listu Św. Pawła 

Apostoła do Rzymian 14, 7Apostoła do Rzymian 14, 7--99  

Bracia:  
  Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, 
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, 
umieramy dla Pana.           I w życiu więc, 
i w śmierci należymy do Pana. Po to 
bowiem Chrystus umarł i powrócił do 
życia, by zapanować tak nad umarłymi, 
jak nad żywymi. 

 W poniedziałek 14-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. Jest 

duże zainteresowanie polską mszą niedzielną. 

Zwiększyliśmy liczbę osób, które się mogą 

zarejestrować na mszę do 125 osób. Jednak z tego 

względu proszę pamiętać, że naprawdę może być 

problem z uczestnictwem we mszy jeśli się nie 

zarejestrowaliście. Po prostu możliwości są 

ograniczone, biorąc pod uwagę aktualne limity 

sanitarne. Jeśli nie możecie się już zarejestrować 

na mszę polską ze względu na brak miejsc, proszę 

może spróbujcie się zarejestrować na mszę w 

języku angielskim gdzie jest trochę mniejsze 

zainteresowanie. 

 Spowiadamy w biurze parafialnym we wtorki, środy i 

czwartki od 6:30  do 7:30 wieczorem. Przy spowiedzi 

proszę zakładać maskę. 

 Grupa Młodzieżowa zaprasza rówieśników/uczniów 

klas 7, 8 i licealnych na spotkanie/film w sobotę 19 

września o godz. 4 PM w sali McDonnel Hall. Prosimy 

o założenie maski na spotkaniu oraz przyniesienie 

wody. 

 Podczas ostatniej jesieni i na wiosnę grupa 100 

mężczyzn z naszej parafii uczestniczyła w sobotnie 

rana w programie, który pomaga wzbogacić naszą 

katolicką wiarę. Program jest przenaczony dla 

mężczyzn i nosi nazwę That man is you i będzie 

kontynuowany od najbliższej soboty 19 września o 6 

rano. Więcej informacji możecie uzyskać przy wyjściu 

z kościoła. Zapraszamy naszych panów do 

skorzystania i zapisania się na ten program. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

 Bóg zapłać także za wasze ofiary złożone na 

dodatkową kolektę na Ziemię Świętą. 

https://www.givecentral.org/location/260/allevents


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 

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



