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      17 N17 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

„A „A GDYGDY  SIĘSIĘ  NASYCILINASYCILI, ,   

RZEKŁRZEKŁ  DODO  UCZNIÓWUCZNIÓW: :   

«Z«ZBIERZCIEBIERZCIE  POZOSTAŁEPOZOSTAŁE  UŁOMKIUŁOMKI, , 

ABYABY  NICNIC  NIENIE  ZGINĘŁOZGINĘŁO».” ».”   
Jn 6:12 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

ZZBIERANIEBIERANIE  UŁOMKÓWUŁOMKÓW  

Jezus połamał chleby, odmówiwszy dzi kczynienie.  
Rozerwany chleb jest obrazem złamanego życia. Czy można 
dzi kować za połamane życie? Dzi kując, przeistaczamy 
wszystko co bolesne w cudowne. Zawsze mnie wzrusza, gdy 

czytam, jak Jezus nakazuje uczniom zebrać ułomki. Swego 
czasu pomy lałem, że jest to obraz Ko cioła, gdyż ułomków 
było dwana cie koszy, a wi c tyle, ilu było apostołów.  
Tajemniczo brzmią słowaŚ ABY NIC NIE ZGIN ŁO.  
Wydają si  zaadresowane do zupełnie innej rzeczywisto ci 
niż walające si  w trawie pozostało ci po spożyciu chleba. 
Skąd taka troska o resztki jedzenia? 

Zbywające ułomki po chlebie wydają si  obrazem odrzuco-
nych i niepotrzebnych nikomu ludzi, odnajdujących jednak 
swoje miejsce we wspólnotach Ko cioła symbolicznie  
zilustrowanych w owych koszach. Wyobrażam sobie owe 
resztki z chlebów leżące na trawie, odrzucone, nienadające 
si  do spożycia, nienadające si  do niczego. Apostołowie 
zbierają je troskliwie i umieszczają w koszach. W „Didache” 
jest taki wierszŚ „Jak ten łamany chleb rozsiany był po  
górach, a zebrany stał si  jedno, tak niech zbierze si  Ko ciół 
twój z krańców ziemi”. Zbywające resztki chleba zbierane 
przez apostołów ujawniają doprawdy podnoszącą na duchu 
prawd . Każdy, kto czuje si  niepotrzebny, rozdarty,  
odrzucony, bez warto ci, ma miejsce w Ko ciele Chrystusa. 
Czy b dziemy w to wątpić, skoro sam Jezus zasiadał do stołu 
z celnikami i grzesznikami? Bóg czyni wszystko, aby nikt nie 
zginął, aby każdy odnalazł si  w Jego trosce. Paweł pisząc  
o powołanych do królestwa, miało twierdziŚ „Przeto  
przypatrzcie si , bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam 
m drców według oceny ludzkiej, niewielu możnych,  
niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał wła nie to, co 
głupie w oczach wiata, aby zawstydzić m drców, wybrał to, 
co niemocne, aby mocnych poniżyćś i to, co nie jest  
szlachetnie urodzone według wiata i wzgardzone, i to, co 
nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić”. Same ułomki! Trzeba nam dostrzec t  wyjątkową łask , jaka 
jest ukryta w zaproszeniu do udziału w królestwie Boga, jest ona bowiem nade wszystko skierowana do tych, 
którym życie nic nie miało do zaoferowania. 

W Ksi dze Powtórzonego Prawa istnieje zapis, zobowiązujący Izraelit  do ofiarowania w koszu wiklinowym 
pierwocin swych zbiorów. Pierwociny te miały być najlepszego gatunku. Miało to być wyrazem wdzi czno ci 
za dobrobyt, ale też u wiadomieniem sobie Bożej troski o człowieka. Tymczasem Jezus nakazuje zebrać nie 
pierwociny najlepszego gatunku, ale resztki nienadające si  do niczego. To zdumiewa. Je li czymkolwiek Bóg 
gardzi, to wydaje si , że nade wszystko wyniosło cią. Widząc, że ludzie chcieli Go obwołać królem, usunął si  
na gór . To, co jedynie pozwala naprawd  wzbić si  ku górze, to unikanie wywyższania si . 

 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
Św. Jana 6, 1Św. Jana 6, 1--1515  

Jezus udał si  na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, 
czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo 
oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy  
chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze 
swoimi uczniami. 

A zbliżało si  wi to żydowskie, Pascha. Kiedy wi c 
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą 
si  do Niego, rzekł do FilipaŚ «Gdzie kupimy chleba, 
aby oni si  najedli?» A mówił to, wystawiając go na 
prób . Wiedział bowiem, co ma czynić. 

Odpowiedział Mu FilipŚ «Za dwie cie denarów nie 
wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć troch  
otrzymać». 

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona  
Piotra, rzekł do NiegoŚ «Jest tu jeden chłopiec,  
który ma pi ć chlebów j czmiennych i dwie ryby, 
lecz cóż to jest dla tak wielu?» 

Jezus za  rzekłŚ «Każcie ludziom usią ć». A w miej-
scu tym było wiele trawy. Usiedli wi c m żczyźni,  
a liczba ich dochodziła do pi ciu tysi cy. 

Jezus wi c wziął chleby i odmówiwszy dzi kczynie-
nie, rozdał siedzącymś podobnie uczynił i z rybami, 
rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy si  nasycili, rzekł 
do uczniówŚ «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic 
nie zgin ło». Zebrali wi c i ułomkami z pi ciu  
chlebów j czmiennych, pozostałymi po  
spożywających, napełnili dwana cie koszów. 

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, 
mówiliŚ «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma 
przyj ć na wiat». Gdy wi c Jezus poznał, że mieli 
przyj ć i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam 
usunął si  znów na gór . 

Augustyn Pelanowski OSPPE  



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  SSIERPIEŃIERPIEŃ: :   

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::  

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne  

chroniły rodziny jako skarb ludzko ci. 

KKOLEKTAOLEKTA  15.VII.201815.VII.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   12,157 

-ofiary złożone online  $     8,514 

Razem   $  20,671 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  

FFUNDUND   $  91,628 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     91,886  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEJRUGIEJ  KKSIĘGISIĘGI    

KKRÓLEWSKIEJRÓLEWSKIEJ  2 K2 KRLRL  4, 424, 42--4444  

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza,  

przynosząc m żowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb  
z pierwocin, dwadzie cia chlebów j czmiennych  
i wieże zboże w worku. On za  rozkazałŚ «Podaj  
ludziom i niech jedzą!» 

Lecz sługa jego odrzekłŚ «Jakże to rozdziel  mi dzy 
stu ludzi?» A on odpowiedziałŚ «Podaj ludziom  
i niech jedzą, bo tak mówi PanŚ Nasycą si   
i pozostawią resztki». Położył wi c to przed nimi, a ci 
jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW.P.PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  EEFEZJANFEZJAN  EEFF  4, 14, 1--66  

Bracia: 

Zach cam was ja, wi zień w Panu, aby cie  
post powali w sposób godny powołania, do jakiego 
zostali cie wezwani, z całą pokorą i cicho cią,  
z cierpliwo cią, znosząc siebie nawzajem w miło ci. 
Usiłujcie zachować jedno ć Ducha dzi ki wi zi, jaką 
jest pokój. 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostali cie  
wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze  
powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest 
i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich. 

RRozmawiajcie tylko o tym, co dobre, co dotyczy  

duszy, a nie o tym, co złe, negatywne. 

PPanie, oto wychodz  w drog , aby podążając za  
Tobą, wsłuchiwać si  w Twoje Słowo. Powierzam  
Ci moje życie i to wszystko, co na tej drodze mnie 
spotka. 

MMYŚLIYŚLI  DDNIANIA  



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 - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 

Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Rozkład Mszy Św. Polskich 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

PoniedziałekŚ                             7:00 pm 

Dni wiąteczneŚ                              7:30 pm 

I Piątek MiesiącaŚ                           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 

PiątekŚ                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowiedź Św. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  MiesiącaŚ             6:30pm - 7:30 pm 

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

 W poniedziałek 30-go lipca zapraszamy na Msz  w. o 7  
wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 Również w tym roku organizujemy doroczny Summerfest, 
który odb dzie si  w niedziel  26-go sierpnia . Zapraszamy 

dzisiaj  po Mszy wi tej do zakupu biletów na loteri  pieni ż-
ną, której finał odb dzie si  w dzień festynu. Do wygrania 
$500,$200 lub $100.  Również potrzebujemy woluntariuszy 
do pomocy przy festynie. Ch tnych prosimy o zapisanie si  
przy stoliku z biletami  

 W tym roku festyn zaczniemy uroczystą Mszą w. o 11 AM  
w ko ciele pod przewodnictwem biskupa naszej diecezji  
z okazji 35-lecia po wi cenia  naszego ko cioła. W tym dniu 
Mszy w. o 1 PM nie b dzie. 

 W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca.  
Zapraszamy na Msz  w. o 7.30 wieczorem.  Spowiedź od  
godziny 7 wieczorem. 

 W sobot  4-go sierpnia nabożeństwo pierwszej soboty po 
Mszy w. o 6.30 wieczorem. Zapraszamy. 


