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23 Niedziela Zwykła23 Niedziela Zwykła  

 

"Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie,  

idź i upomnij go w cztery oczy.  

Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata”.  

                                                   Mt 18,15 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
   Drodzy bracia i siostry, 
  
 Tym razem to nie będzie medytacja na temat 
niedzielnej Ewangelii. Chciałbym napisać parę słów ze 
względu na zmianę, która nastąpiła w naszej parafii. Jak 
wszyscy dobrze wiecie od 1 września o. Piotr już nie jest 
proboszczem naszej parafii a biskup Malloy mianowiał 
mnie administratorem. Wiecie o tym wszyscy, gdyż            
o. Piotr to ogłosił w niedzielę 23 sierpnia podczas 
wszystkich mszy świętych.  
 
 Pracuję w tej parafii od pięciu lat i mniej więcej 
wszyscy mnie znacie. Jednak chciałem dopełnić jeszcze 
parę informacji i skierować do Was jakieś słowo na 
początek. 
 Zostało mi powierzone zadanie przewodniczenia 
tej wspólnocie wiernych. Jest to po raz pierwszy w tej 
diecezji, jednak nie pierwszy raz w moim życiu. Tak jak 
przy wielu okazjach wspominałem o tych wydarzeniach, 
było to w roku 2003 kiedy po dwóch latach mojej pracy w 
parafii św. Michała Archanioła w Bratysławie pod 
przewodnictwem o. Piotra jako proboszcza, przekazał mi 
on pałeczkę proboszczostwa. Pracowałem w tamtejszej 
parafii później jeszcze jako proboszcz przez następne pięć 
lat. Później zostałem skierowany do parafii św. 
Władysława w Spisskym Stvrtku na słowackim Spiszu, 
gdzie moja posługa proboszcza trwała przez siedem lat. 
Mogę więc powiedzieć, że zupełnym żółtodziobem, jeśli 
chodzi o proboszczostwo, nie jestem. Jakieś doświadczenie 
mam. Parafia w Bratysławie była dużą parafią, ze szkoła 
katolicką i wieloma dziełami. Parafia na Spiszu to też nie mała parafia, składająca się z czterech wiosek z czterema 
kościołami. Jednak parafia w Algonquin to zupełnie inna sprawa. Kiedy tu przyjechałem był to dla mnie zupełnie nowy 
świat (nowy kontynent, nowa diecezja, nowy język). Zwłaszcza niedostatek znajomości angielskiego dawał się we znaki. 
Dlatego jestem wdzięczny ojcu Piotrowi za jego opiekę. Wyznaczył mnie do pracy z polską wspólnotą jednocześnie dając 
mi okazję do nauki języka angielskiego i przede wszystkim dał mi czas na naukę i stopniowe wejście w parafię i nowe 
doświadczenie. Uczynił to jako dobry przełożony i współbrat, za co Mu z serca dziękuję. Jestem także wdzięczny 
wszystkim parafianom, którzy mnie wtedy serdecznie przyjęli. Dziś mogę powiedzieć, że ten nowy świat to już jest także 
MÓJ świat, moja parafia i mój dom. Czuję się tu jak w domu.  
 
 Staję się administratorem tej parafii. Czyli staję się pasterzem. Pasterz to ktoś, kto powinien prowadzić stado. 
Oznacza to, że powinien iść na przedzie. Nie je to łatwe zadanie, dlatego będę potrzebował waszych modlitw. Bardzo o to 
proszę. Po drugie, pasterz jest odpowiedzialny za owce. Jego celem jest doprowadzenie owiec do celu. To oznacza, że 
czasami moim zadaniem będzie korygowanie kursu. Oto dlaczego pasterze mają swoje laski pasterskie. Muszą się 
postarać, aby wszystkie owce pozostały w stadzie.  
 
 Kiedy byłem proboszczem w Spisskym Stvrtku na Słowacji, zwykłem powtarzać moim parafianom, że nie byłem 
tam po to, aby się oni czuli komfortowo i szczęśliwie. Moim głównym celem i odpowiedzialnością przed Bogiem                    
i biskupem było prowadzenie wiernych do nieba, pokazanie im drogi, korygowanie tych, którzy zbaczają ze szlaku lub 
mają mylne pojęcie o celu. Dlatego pewnie, jako dobry pasterz, będę niejednokrotnie musiał powiedzieć wam moje „nie”. 
Jeśli jako pasterz będę uważał, że to nie prowadzi do nieba albo jest mylne. Moim zadaniem, danym mi przez Boga 
poprzez biskupa, jest pokazanie wam właściwej drogi. I ja, ze swej strony, będę się starał być wierny tej 
odpowiedzialności. Może czasami będzie to oznaczać, że się z niektórymi z was w niektórych kwestiach nie zgodzę, ale 
Boga bardziej się boję, czyli bardziej będę się starał słuchać sumienia. Jednak to wszystko dla dobra każdego z nas.           
Ja chcę być w niebie i pragnę także, aby tam był każdy z was.  
 
 Proszę więc, módlmy się za siebie nawzajem i pomagajamy sobie nawzajem. Jestem pewien, że ta parafia ma 
wielki potencjał. Widać to w tej wspólnocie dobrych ludzi. Będzie to dla mnie największą radością w pracy w tej parafii 
jako pasterz. W takiej wspólnocie możemy naprawdę uczynić wiele dobrego. Dziękuję Bogu za was wszystkich i proszę Go 
o błogosławieństwo dla nas. 
 
Pokój i Dobro. 
o. Witold Adamczyk, OFMConv. 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza Mt 18, 15Św. Mateusza Mt 18, 15--2020  

                

              Jezus powiedział do swoich uczniów:        

"Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij 

go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 

brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 

jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 

trzech świadków oparła się cała sprawa.  

Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli 

nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 

poganin i celnik.  

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek 

zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was 

na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko 

otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo 

gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 

jestem pośród nich". 

  



Intencje Papieskie na Intencje Papieskie na 

wrzesieńwrzesień  
Szacunek dla zasobów Szacunek dla zasobów 

planety.planety.  

Módlmy się, aby zasoby planety nie były  

rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy.    

OgłoszeniaOgłoszenia   

Słowa                  Słowa                  

Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   

* Jedynie Chrystus może zaspokoić     
najgłębszy głód ludzkiego serca.              
Ponieważ On sam jest źródłem życia.  

* Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność 
człowieka, który w ten sposób prowadzony jest 
ku poznaniu i umiłowaniu Pana.  

      Kolekta 08.30.2020Kolekta 08.30.2020  

   Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

   Niedzielna Kolekta:         $   18,905.00  

   Inne          $    4,624.00  

   Razem          $    23,529.00  

Czytanie z Księgi proroka Czytanie z Księgi proroka   

Ezachiela 33,  7Ezachiela 33,  7--99  

Tak mówi Pan: "Ciebie, o synu człowieczy, 
wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś 
słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich 
w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: 
Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by 
występnego sprowadzić z jego drogi – to on 
umrze z powodu swej przewiny, ale 
odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę 
ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by 
odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie 
odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej 
winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę".  

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

Apostoła do Rzymian Apostoła do Rzymian   

Rz 13, 8Rz 13, 8--1010  

Bracia: 

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną 
miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił 
Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie 
zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne 
– streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego 
swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza 
zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym 
wypełnieniem Prawa. 

 W tym tygodniu w poniedziałek ze względu 
na Labor Day Mszy św. nie będzie. W tym 
dniu w naszym kościele będzie jedynie Msza 
w języku angielskim o 9 rano. 

 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. Od tego tygodnia trochę 
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. 

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

 Grupa Młodzieżowa zaprasza równieśników / 
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.  

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół,  
składane na miejscu, pocztą lub drogą  
elektroniczną. 

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



