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18 NIEDZIELA ZWYKŁA

„ALBOWIEM
CHLEBEM BOŻYM JEST TEN,
KTÓRY Z NIEBA ZSTĘPUJE
I ŻYCIE DAJE ŚWIATU”
Jn 6:33

O D P ROBOSZCZA
„JAM JEST CHLEB ŻYCIA. KTO DO MNIE PRZYCHODZI, NIE BĘDZIE ŁAKNĄŁ,
A KTO WE MNIE WIERZY NIGDY PRAGNĄŁ NIE BĘDZIE.”
Drodzy Przyjaciele!
Jeden z naszych franciszkańskich współbraci został skazany jako
młody kapłan do obozów pracy na Syberii, gdzie spędził ponad
dwadzie cia lat. Wiele razy jako kleryk słuchałem jego opowiadań
o bohaterstwie i odwadze więźniów, którzy chcieli, aby Chrystus
był na pierwszym miejscu w ich życiu. Niektórzy z nich ponie li
wiele wyrzeczeń, aby przyjąć Komunię więtą. Ten kapłan
wcze nie rano odprawiał potajemnie Mszę więtą, ale tylko
nieliczni więźniowie mieli szansę wziąć w niej udział. Dlatego
kapłan przechowywał Komunię więtą, aby wieczorem udzielić jej
więźniom, którzy tego pragnęli. W tamtych czasach obowiązywał
24 godzinny post eucharystyczny. Chcąc więc przyjąć Komunię
więtą wieczorem, niektórzy więźniowie nie brali do ust w ciągu
dnia nawet kawałka chleba, powstrzymywali się od picia napojów,
ciężko przy tym cały dzień pracując.

Słowa Ewangelii wg
Św. Jana 6, 24-35
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora
nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi,
dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy za
odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do
NiegoŚ «Rabbi, kiedy tu przybyłe ?»
W odpowiedzi rzekł im JezusŚ «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wamŚ Szukacie Mnie nie
dlatego, że widzieli cie znaki, ale dlatego, że
jedli cie chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten
pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na
życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczyś Jego
to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Przykład tych więźniów jest dobrym wprowadzeniem w dzisiejszą
liturgię Słowa Bożego. W Ewangelii czytamy o ludziach, którzy Oni za rzekli do NiegoŚ «Cóż mamy czynić, aby my
szukali Jezusa po cudzie rozmnożenia chleba i nakarmieniu wykonywali dzieła Boga?»
tłumów. Kiedy Go znaleźli, Chrystus wykorzystał tą sytuację do
pouczenia ich o duchowym wymiarze cudu rozmnożenia chleba. Jezus, odpowiadając, rzekł do nichŚ «Na tym polega
Jezus mówiŚ „Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieli cie znaki, ale dzieło Boga, aby cie wierzyli w Tego, którego On
dlatego, że jedli cie chleb do syto ci. Troszczcie się nie o ten posłał».
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Rzekli do NiegoŚ «Jaki więc Ty uczynisz znak,
Syn Człowieczy. Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi nie aby my go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż
będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak
W tych słowach z Ewangelii, Jezus odsłania przed nami jedną napisanoŚ „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
z tajemnic ludzkiej egzystencji. Mówi, że ludzie do wiadczają
dwojakiego głodu. Jeden to głód fizyczny, który zaspokajamy Rzekł do nich JezusŚ «Zaprawdę, zaprawdę,
posiłkami. Natomiast odczuwamy jeszcze głód duchowy, który powiadam wamŚ Nie Mojżesz dał wam chleb
może zaspokoić tylko Bóg. W Biblii na wielu miejscach znajdziemy z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy
fragmenty mówiące o głodzie duchowym człowieka. W psalmie chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten,
143 czytamyŚ „Wyciągam ręce do Ciebie, moja dusza pragnie który z nieba zstępuje i życie daje wiatu».
Ciebie jak zeschła ziemia.” W innym Psalmie znajdujemy jeszcze
Rzekli więc do NiegoŚ «Panie, dawaj nam zawsze
piękniejsze słowaŚ” Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak
ten chleb!»
dusza moja pragnie Ciebie Boże!” W naszych ludzkich sercach jest
naturalne pragnienie Boga, mówi o tym także w. AugustynŚ Odpowiedział im JezusŚ «Ja jestem chlebem życia.
„Stworzyłe nas Boże i niespokojne jest nasze serce dopóki nie Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknąłś a kto we
spocznie w Tobie”. W naszym współczesnym wiecie ludzie bardzo Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
często próbują zaspokoić głód duchowy dobrami materialnymi, ale
oczywi cie nie są w stanie tego zrobić. Niestety czasami w gronie tych ludzi jeste my także my, chrze cijanie, katolicy.
Dlatego dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, aby my zaspokajali nasz duchowy głód samym Bogiem. Nasz Niebieski
Ojciec daje nam prawdziwy chleb z nieba. Daje nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas
w Eucharystii i w Słowie Bożym. Weźmy więc sobie głęboko do serca słowa Jezusa ChrystusaŚ „Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki.” Niech w tym przedsięwzięciu pomogą nam słowa pie niŚ
„Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam. Przyjd Chlebie ywy, Zbawco nasz, pszeniczny Darze przyjd .
Ty panie dajesz siebie nam, by naszym yciem być. Jak braciom słu yć, naucz nas, miłością, prawdą yć.”
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA
WJ 16, 2-4. 12-15
Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło
szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi.
Izraelici mówili imŚ «Oby my pomarli z ręki Pana
w ziemi egipskiej, gdzie zasiadali my przed garnkami
mięsa i jadali my chleb do syta! Wyprowadzili cie
nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę
rzeszę».
Pan powiedział wówczas do MojżeszaŚ «Oto ze lę
wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził
lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby
dziennej. Chcę ich także do wiadczyć, czy pójdą za
moimi rozkazami czy też nie».
«Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im takŚ
O zmierzchu będziecie je ć mięso, a rano nasycicie
się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem
waszym Bogiem».
Rzeczywi cie wieczorem przyleciały przepiórki
i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała
dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze,
wówczas na pustyni leżało co drobnego, ziarnistego,
niby szron na ziemi.
Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnieŚ «Co to
jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było.

KOLEKTA 29.VII.2018

Wtedy powiedział do nich MojżeszŚ «To jest chleb, Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
który daje wam Pan na pokarm».
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
Razem

APOSTOŁA DO EFEZJAN 4, 17. 20-24
Bracia:

$ 23,500
$ 13,048
$ 3,674
$ 16,722

HEATING AND COOLING REPLACEMENT
FUND
$ 92,350.91

To mówię i zaklinam się na Pana, aby cie już nie
postępowali tak, jak postępują poganie z ich DIECEZJALNA KOLEKTA 2018
Goal
$ 113,453
próżnym my leniem.
Kwota zadeklarowana
$ 93,471
Wy za
nie tak nauczyli cie się Chrystusa.
Słyszeli cie przecież o Nim i zostali cie pouczeni
w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co
się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba
porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na
skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem
w waszym my leniu i przyoblec się w człowieka
nowego, stworzonego na obraz Boga,
w sprawiedliwo ci i prawdziwej więto ci.

OGŁOSZENIA



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

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

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

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
PoniedziałekŚ
Dni wiąteczneŚ
I Piątek MiesiącaŚ

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

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
PiątekŚ

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek MiesiącaŚ

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am

W poniedziałek 6-go sierpnia zapraszamy na Mszę
o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.

w.

Również w tym roku organizujemy doroczny Summerfest,
który odbędzie się w niedzielę 26-go sierpnia.
Zapraszamy dzisiaj po Mszy więtej do zakupu biletów na
loterię pieniężną, której finał odbędzie się w dzień festynu.
Do wygrania $500,$200 lub $100. Również potrzebujemy
woluntariuszy do pomocy przy festynie. Chętnych prosimy
o zapisanie się 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 więcenia naszego ko cioła. W tym dniu
Mszy w. o 1 PM nie będzie.

