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R EFLEKSJA
CHRYSTUS JEST Z NAMI W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE
Tak wielu ludzi gardzi dziś Eucharystią, nie
szanuje jej, często z lenistwa w niej nie
uczestniczy, chociaż do kościoła ma tak blisko.
Można odnieść wrażenie, że im więcej jest
samochodów, tym mniej ludzi w kościele,
a kiedyś, szczególnie mieszkańcy wiosek, szli wiele
kilometrów w śniegu, błocie, w letnim skwarze
i jesiennej słocie, aby uczestniczyć w Eucharystii.
Dziś ci sami ludzie, chociaż już starsi, wolą
siedzieć w domu, wyjechać na działkę, niż pójść
albo pojechać do kościoła.

Słowa Ewangelii
wg Św. Jana 6, 51-58
Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił
z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest
moje Ciało wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi,
mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało
9 czerwca 1945 roku złożono w skarbcu na do jedzenia?»

Jasnej Górze srebrną puderniczkę i mały
medalik - konspiracyjne naczyńka, w których od
czerwca 1942 roku do lipca 1944 roku przynoszono
na Pawiak w Warszawie Komunię Świętą.
Do puderniczki i medalionu dołączony był
dokument podpisany przez więźniarki Zofię
Kossak-Szczucką i Wandę Bieńkowską.
Więźni owie,
którz y
otrz ymyw ali
tam
Komunię Świętą, pisali: „Całym sercem wam
dziękujemy. Czym są dla nas te przesyłki, wiecie.
Czy możecie przeżyć większe szczęście w życiu?".

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli
Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

Niech to świadectwo stanie się dla nas powodem
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
do refleksji nad naszą postawą wobec Jezusa, przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa,
który z miłości do człowieka zapragnął stać się będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który
chlebem powszednim. Papież Benedykt XVI z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten,
powiedział w Kolonii do młodzieży: który jedli wasi przodkowie, a poumierali.
„Chrystus stał się dla nas chlebem, abyś mógł Kto spożywa ten chleb, będzie żył
Go podeptać, ale wcale nie oznacza to, że masz na wieki».
prawo to zrobić". Prośmy Boga, aby Eucharystia
odmieniła nasze życie i stała się prawdziwie spotkaniem z Bogiem, który ukrył się
w Najświętszym Sakramencie.
duszpasterstwo.org

CZYTANIE Z KSIĘGI
POWTÓRZONEGO PRAWA
PWT 8, 2-3. 14B-16A
Mojżesz powiedział do ludu:
«Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię
prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat
na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać,
co jest w twym sercu: czy strzeżesz Jego nakazu,
czy też nie?

O GŁOSZENIA


W poniedziałek 19-go czerwca Msza św.
o 7 PM i Litania do Serca Jezusa.



Bóg zapłać za wasze ofiary złożone w zeszły
weekend
podczas drugiej kolekty na
leczenie ręki Weroniki Drobisz z Żywca.
Zebrana suma wyniosła 2321 dolarów.

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU

W tym roku będę poza parafią przez dwa
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną,
i pół miesiąca. Ze względu na 30-lecie
której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie,
wstąpienia do zakonu będę na spotkaniu
bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko mojego nowicjatu w Rzymie i Asyżu .
chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje
W lipcu będę przebywał w domu z moim tatą,
wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
który jest cały czas bardzo chory i wymaga
Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię intensywnej opieki. Miesiąc sierpień spędzę
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię w Czechach na miesięcznym kursie
prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną formacyjnym, na którym jestem zobowiązany
być z okazji 25-lecia moich wieczystych ślubów
wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię
zakonnych. Biskup naszej diecezji wyraził zgodę
suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze na mój pobyt poza parafią. W czasie mojej
skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni nieobecności wszystkie sprawy proszę załatwiać
manną, której nie znali twoi przodkowie».
z Ojcem Danielem, a po 16 lipca z O. Witoldem.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
DO KORYNTIAN 1 KOR 10, 16-17

Również tak jak w tamtym roku przyjedzie
O. Adam Mączka do pomocy w parafii.
Jak zawsze proszę o modlitwę również będę
pamiętał o Was w mojej modlitwie,
szczególnie w Rzymie i Asyżu.

Bracia:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy,
czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, M YŚLI D NIA
który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele
Matka prosi syna, by poszedł do kościoła.
Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my,
liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem - Dlaczego? - pyta syn. - Po pierwsze wiesz, że
bierzemy z tego samego chleba.
jest taki obowiązek, a po drugie jesteś księdzem.

Procesja Bożego Ciała przypomina ludziom
świeckim i kapłanom, jak wielką wartością jest
Jezus obecny pod postaciami Chleba i Wina.

Tadeusz Chudecki ma niewierzącą znajomą,
która z bólem wyznaje: "Chodzę do kościoła,
stoję na Mszy, ale nie spłynęła na mnie łaska.

- 18 CZERWCA -

ŚW. ELŻBIETA Z SCHÖNAU
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

Urodziła się w 1129 roku - najpewniej w Bingen,
w Nadrenii-Palatynacie. Mając dwanaście lat
wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Schönau.
Z zachowanej korespondencji między Elżbietą

www.saintmargaretmary.org i Hildegardą z Bingen wiemy, że Hildegarda napominała Elżbietę
PO POLSKU w listach, by ta zachowała zdrowy rozsądek w praktykach

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

ascetycznych, zwłaszcza, że przez niemal całe życie doznawała
zarówno cierpień fizycznych, jak i psychicznych. Źródła podają, że
podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego w 1152 roku, stan
Elżbiety znacznie się pogorszył, zaś po dziesięciu dniach bolesnych
doświadczeń cielesnych i załamania nerwowego, późniejsza święta
zaczęła doświadczać stanów mistycznych.

W czasie owych, regularnie powtarzających się od tamtej chwili
wizji, oglądała - niejako oczyma duszy - miejsca znane z Biblii,
Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
9:00 am - 5:00 pm a także rozmawiała z Bogiem i świętymi, którzy danego dnia akurat
Sobota:
11:00 am - 1:00 pm wspominani byli w kalendarzu liturgicznym.
Niedziela:

1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

Piątek:

do swego przyszłego męża noszącego imię Conan, miała zostać
zamordowana przez Hunów w Kolonii.

Spowiedź Św.

Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

Część z zapisków sformułowanych jest w prostym, potocznym
języku – to najprawdopodobniej wierne spisane słowa Elżbiety. Inne
natomiast nasycone są już terminologią teologiczną – te najpewniej
solidnie przeredagował Egbert. Cieszyły się one ogromną
popularnością w średniowieczu – w różnych europejskich krajach
zachowało się około 150 rękopisów zawierających teksty opisujące
wizje świętej.

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
Ciekawie brzmią zwłaszcza fragmenty dotyczące życia świętej
7:00 am
Urszuli, księżniczki rzymsko-brytyjskiej z IV wieku, która w drodze
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:

Sobota:

Około roku 1155 przybył z Bonn do Schönau brat Elżbiety, opat
Egbert. On też postanowił spisać po łacinie niezwykłe przeżycia swej
siostry, do czego zresztą już wcześniej zachęcała ją jej przełożona,
ksieni Hildelin. Egbert zapisywał widzenia Elżbiety – a właściwie rył
tak zwanym „stylusem” - na pokrytych woskiem drewnianych
tabliczkach, których w starożytności i średniowieczu używano jako
materiału pisarskiego, następnie zaś były one przepisywane
w skryptoriach.

9:00 am - 10:30 am Elżbieta zmarła 18 czerwca 1164 roku w Schönau. Jej zwłoki
6:00 pm - 6:30 pm złożono w tamtejszym kościele pod wezwaniem świętego Floryna.
12:30 pm - 1:00 pm W „Martyrologium rzymskim” wymienia się ją od 1584 roku.
6:30pm - 7:30 pm Podczas trwającej w latach 1618-1648 wojny trzydziestoletniej, hescy

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

i szwedzcy żołnierze splądrowali klasztor, niszcząc jednocześnie grób
świętej. Do naszych czasów zachowała się jedynie podstawa czaszki
Elżbiety. Mimo to miejsce, w którym żyła, a następnie została
pochowana, także i dziś jest celem licznych pielgrzymek.

