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      20 N20 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

„K„KTOTO  SPOŻYWASPOŻYWA  MOJEMOJE  CCIAŁOIAŁO    

II  KKREWREW  MOJĄMOJĄ  PIJEPIJE, , TRWATRWA  WEWE  MMNIENIE, ,   

AA  JJAA  WW  NIMNIM  ... ... KTOKTO  MMNIENIE  SPOŻYWASPOŻYWA, ,   

BĘDZIEBĘDZIE  ŻYŁŻYŁ  PRZEZEPRZEZE  MMNIENIE.” .”   
Jn 6:56,57b 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

„J„JAA  JESTEMJESTEM  CHLEBEMCHLEBEM  ŻYWYMŻYWYM, , KTÓRYKTÓRY  ZSTĄPIŁZSTĄPIŁ  ZZ  NIEBANIEBA. .   

JJEŚLIEŚLI  KTOKTO  SPOŻYWASPOŻYWA  TENTEN  CHLEBCHLEB, , BĘDZIEBĘDZIE  ŻYŁŻYŁ  NANA  WIEKIWIEKI. .   

CCHLEBEMHLEBEM, , KTÓRYKTÓRY  JAJA  DAMDAM, , JESTJEST  MOJEMOJE  CIAŁOCIAŁO  ZAZA  ŻYCIEŻYCIE  ŚWIATAŚWIATA”.”.  

Drodzy Przyjaciele! 

  W ksią ce „ Niewidzialna wojna o twoje ycie” opisane jest następujące zdarzenieŚ 

„Nicholas żreen miał siedem lat, gdy rodzina zabrała 
go na wakacje do Włoch. Chłopak był tak  
zafascynowany historią Rzymu i chłonął wiedzę.  
Pewnej nocy, gdy podró owali, zatrzymała ich  
banda rabusiów. Padły strzały. Nabój ugodził  
Nicholasa w głowę. Chłopczyk zmarł w szpitalu, nie  
odzyskawszy przytomno ci.  

  Jego najbli si byli załamani. Spotkała ich wielka  
tragedia w obcym kraju. Pomimo bólu rodzina żreen 
miała co  do zaoferowania Włochom. ycie Nicholasa 
dobiegło końca, ale mógł przedłu yć ycie komu   
innemu. żdy wiadomo było, e umrze, rodzice podjęli 
decyzję, aby przeznaczyć jego narządy dla  
potrzebujących ich Włochów. Otrzymało je pięć osób. 

  Ich decyzja wprawiła całe Włochy w osłupienie.  
źnzo Biagi, komentator i dziennikarz, napisałŚ  

 „Mimo, że wartości Amerykanów są często odrzucane 
przez Europejczyków jako naiwne, od czasu do czasu  
odkrywamy, że wasze słowa nie są pustosłowiem.” 

  Oczywi cie, nie wszyscy Włosi mieli udział  
w zabójstwie ich syna, ale rodzina żreenów miała  
prawo obwinić cały kraj. Zamiast tego wybrali  
przebaczenie i szczodro ć”  

  Autentyczne podej cie do źucharystii owocuje w yciu 
postawami, które dla wielu ludzi są niepojęte. Taka jest 
moc pokarmu, który dał nam Jezus. Dzięki niemu  
potrafisz zrobić co , do czego wielu ludzi nie jest  
zdolnych. Przebaczyć i wznie ć się na wy yny miło ci do innych. Dlatego dzi  dziękujmy Jezusowi, e 
On sam jest naszym pokarmem, e dzięki źucharystii, którą przyjmujemy stajemy się podobni do 
Niego tu na ziemi i mo emy mieć udział w wieczno ci. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
Św. Jana  6, 51Św. Jana  6, 51--5858  

Jezus powiedział do ydówŚ 

«Ja jestem chlebem ywym, który zstąpił  
z nieba. Je li kto  spo ywa ten chleb, będzie ył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 
Ciało, wydane za ycie wiata». 

Sprzeczali się więc między sobą ydzi, mówiącŚ 
«Jak On mo e nam dać swoje ciało do  
jedzenia?» 

Rzekł do nich JezusŚ «Zaprawdę, zaprawdę,  
powiadam wamŚ Je eli nie będziecie jedli Ciała  
Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie  
będziecie mieli ycia w sobie. Kto spo ywa  
moje Ciało i pije moją Krew, ma ycie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew  

moja jest prawdziwym napojem. Kto spo ywa 
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie,  
a Ja w nim. 

Jak Mnie posłał yjący Ojciec, a Ja yję przez 
Ojca, tak i ten, kto Mnie spo ywa, będzie ył 
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił 
– nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 
przodkowie, a poumierali. Kto spo ywa ten 
chleb, będzie ył na wieki». 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  SSIERPIEŃIERPIEŃ: :   

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::  

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne  

chroniły rodziny jako skarb ludzko ci. 

MM YŚLIYŚLI   DDNIANIA 

KKOLEKTAOLEKTA  12.VIII.201812.VIII.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary zło one do koszyka $  16,207  

-ofiary zło one online  $    3,774  

Razem   $ 19,981 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  

FFUNDUND   $  92,457.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     94,230  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PPRZYSŁÓWRZYSŁÓW  

PPRZRZ  9, 19, 1--66  

Mądro ć zbudowała sobie dom, wyciosała siedem 
kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina  
i zastawiła stół. Słu ące odesłała i woła na wy ynnych 
miejscach miastaŚ «Prostaczek niech tutaj  
przyjdzie!» 

Do tego, komu brak rozumu, mówiłaŚ «Chod cie,  
nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które  
zmieszałam. Odrzućcie naiwno ć, a yć będziecie, 
chod cie prosto drogą rozsądku». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  

PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  EEFEZJANFEZJAN    

EEFF  5, 155, 15--2020  

Baczcie pilnie, jak postępujecieŚ nie jak niemądrzy, 
ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni 
są złe. Nie bąd cie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie 
zrozumieć, co jest wolą Pana. 

I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną  
rozwiązło ci, ale napełniajcie się Duchem,  
przemawiając do siebie wzajemnie psalmami  
i hymnami, i pie niami pełnymi ducha, piewając  
i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie 
zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. 

PPanie , Chlebie łamany w źucharystii, bąd  moim 
codziennym pokarmem i umocnieniem w walce  

z grzechem, który oddala mnie od Ciebie. 

KKa dego dnia wzbud cie w sobie dobrą intencję, czy 
to kiedy spo ywacie dobry posiłek, czy kiedy pijecie 
bąd  co  innego robicie. Wszystko czyńcie dla chwały 
Boga. 



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 20-go sierpnia zapraszamy na Mszę w. 
 o 7 wieczorem i nabo eństwo eucharystyczne. 

 Równie  w tym roku organizujemy doroczny Summerfest, 
który odbędzie się w przyszłą niedzielę 26-go sierpnia.  

Zapraszamy dzisiaj  po Mszy więtej do zakupu biletów na 
loterię pienię ną, której finał odbędzie się w dzień festynu. 
Do wygrania $500,$200 lub $100.  Równie  potrzebujemy 
woluntariuszy do pomocy przy festynie. Chętnych prosimy  
o zapisanie się przy stoliku z biletami . 

 W sobotę 25-go sierpnia o 9  zapraszamy do pomocy przy 

rozstawianiu namiotów i stoisk przed Summerfestem .  

 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. 


