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      21 N21 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

TTRUDNARUDNA  JESTJEST  TATA  MOWAMOWA. K. KTÓŻTÓŻ  JEJJEJ  MOŻEMOŻE  SŁUCHAĆSŁUCHAĆ? ?   
      (J 6, 60). 

 
W komentarzu do Ewangelii św. Jana, W. Barclay tak 
wypowiada się na temat tych słówŚ 
 
  „Trudno się dziwić, że dla uczniów mowa Jezusa była 
trudna. Grecki wyraz skleros nie oznacza trudna do  
zrozumienia, lecz trudna do przyjęcia, trudna do  
zniesienia. Uczniowie wiedzieli dobrze, o czym mówi  
Jezus, wiedzieli, że utrzymuje o sobie, że jest samym  
życiem Bożym, które zstąpiło z nieba, i nikt nie może  
doświadczyć tego życia i stanąć wobec wieczności bez 
przyjęcia Jego i podporządkowania się Jemu.  
Dochodzimy tu do prawdy, która w każdym wieku na 
nowo się wyłania, mianowicie, że ludzie opierają się 
ewangelizacji nie tyle na skutek trudności umysłowych  
w przyjęciu Chrystusa, ile wysokich wymagań  
moralnych przez Chrystusa stawianych (...) W czym 
więc leży trudność w przyjęciu chrześcijaństwa? Jest 
ona dwojaka: Z jednej strony wymaga aktu poddania 
się Chrystusowi i uznania Go za najwyższy autorytet,  
a z drugiej strony stawia wymagania moralne, zgodnie 
z którymi tylko ludzie czystego serca mogą oglądać  
Boga”.  
 
  Wielu słuchaczy Jezusa po trudnych słowach Mistrza 
opuściło Go i wróciło do starego sposobu życia. Jezus 
ich nie zatrzymuje ale zwraca się z pytaniem do swoich  
apostołówś “ Czy i wy chcecie odejść” . Odpowiedzią są 
słowa św. Piotra wypowiedziane pod natchnieniem  
Ducha więtegoŚ Panie do kogo pójdziemy, Ty masz  
słowa życia wiecznego”. Bardzo często w swojej  
posłudze kapłańskiej spotykam ludzi którzy opuszczają 
Kościół i gniewają się, dlatego że nie podobają się im 
wymagania i prawa na straży których Kościół stoi  
z woli samego Jezusa Chrystusa. Bardzo często nie chcą 
też słuchać żadnych wyjaśnień. Jezus przy takich  
trudnych sytuacjach pyta każdego z nas, tak jak zapytał 
apostołówŚ Czy i Ty chcesz odejść? Potrzebujemy  
głębokiej modlitwy i refleksji nad naszym życiem,  
abyśmy mimo naszych słabości, grzechów i niewierności nauce Bożej, z pokorą i wiarą odpowiedzieli 
ChrystusowiŚ Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” Tak tylko Chrystus może 
zaspokoić pragnienia naszych serc i obdarzyć nas życiem wiecznym. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
Św. Jana  6, 60Św. Jana  6, 60--6969  

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus  
powiedziałŚ „Kto spożywa moje ciało i pije moją 
krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę  
w dniu ostatecznym”. 

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, 
wielu mówiłoŚ „Trudna jest ta mowa. Któż jej 
może słuchać?” 

Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego 
na to szemrali, rzekł do nichŚ „To was gorszy?  
A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie  
wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje  
życieś ciało na nic się nie przyda. Słowa,  
które Ja wam powiedziałem, są duchem  
i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie  
wierzą”. Jezus bowiem na początku wiedział, 
którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 

Rzekł więcŚ „Oto dlaczego wam powiedziałemŚ  
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie  
zostało dane przez Ojca”. 

Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już  
z Nim nie chodzili. 

Rzekł więc Jezus do DwunastuŚ „Czyż i wy 
chcecie odejść?” 

Odpowiedział Mu Szymon PiotrŚ „Panie, do 
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia  
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty 
jesteś więtym Boga”. 

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 ludzkości. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  19.VIII.201819.VIII.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   13,214 

-ofiary złożone online  $     7,322 

Razem   $  20,536 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  

FFUNDUND   $  92,619.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     95,455  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSISIĘĘGIGI  JJOZUEGOOZUEGO    

JJOZOZ  24,124,1--22AA.15.15--17.1817.18BB 

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia  
Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, 
sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed  
Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego naroduŚ 
„Gdyby wam się nie podobało służyć Panu,  
rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy  
bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej 
stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których 
kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć 
chcemy Panu”. 

Naród wówczas odrzekł tymi słowamiŚ „Dalekie jest 
to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym 
bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził 
nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił 
wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą 
szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi 
przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, 
bo On jest naszym Bogiem”. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWAWŁŁAA  

AAPOSTOPOSTOŁŁAA  DODO  EEFEZJANFEZJAN    5,215,21--3232 

Bracia: 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni  
Chrystusowej. ony niechaj będą poddane swym  
mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak  
i Chrystus Głową KościołaŚ On Zbawca Ciała. Lecz jak 
Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom 
we wszystkim. 

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował 
Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go 
uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu  
towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą 
Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy 
zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był 
święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje 
żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę,  
siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił 
się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi  
i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy 
członkami Jego Ciała. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się  
z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica 
to jest wielka, a ja mówięŚ w odniesieniu do  
Chrystusa i do Kościoła. 

Nie powinniście się dziwić, że tu czy tam pojawił się 
krzyż. 

Jezu , ofiaruje Ci tych wszystkich, którzy odrzucili 
Twoją naukę i nie poszli za Tobą. Miej miłosierdzie 
nad nimi. 

 W poniedziałek 27-go sierpnia zapraszamy na 

Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo  
eucharystyczne. 

 W sobotę 1-go września  zapraszamy na  
nabożeństwo Pierwszej Soboty  po Mszy św.  
o 6.30 wieczorem. 



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 świąteczneŚ                              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 

26 C26 CZERWIECZERWIEC    

UUROCZYSTOŚĆROCZYSTOŚĆ  NNAJŚWIĘTSZEJAJŚWIĘTSZEJ  MMARYIARYI  PPANNYANNY    

CCZĘSTOCHOWSKIEJZĘSTOCHOWSKIEJ 

26 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochow-
skiej. Uroczystość maryjną i narodową. Dzisiejsze święto związane jest z sanktu-
arium maryjnym w Częstochowie. Częstochowa. Jasna Góra. Z daleka widoczna, 
wysoka, jasno oświetlona wieża Jasnogórskiego " Sanktuarium Wielkiej Nadzie-
i" (Jan Paweł II), polski Syjon, "wielka chluba naszego narodu". Na Jasnej Górze 
spełniają się, jakby tu także skierowane, słowa proroka IzajaszaŚ "Wszystkie naro-
dy do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzeknąŚ ´Chodźcie, wstąpmy na Górę 
Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich´" (Iz 2, 2-3).  

Cudowny wizerunek Czarnej Madonny czczony jest w Częstochowie od 1382 r. 
Książę opolski Władysław wzniósł na Jasnej Górze klasztor dla Ojców Paulinów  
i oddał im w opiekę obraz Matki Bożej. Pochodzenie obrazu osnute jest legendą, 
pozostaje niewyjaśnione, ale panuje ogólne przekonanie, że jest to malowidło 
wschodnie. Stanowi typ ikony "Panagia Hodegetria" - "Najświętsza Przewodnicz-
ka". Obraz ten szybko zasłynął cudami. Kult jego wzmógł się po cudownej obro-
nie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Od tego czasu Jasna Góra zaczęła 
stawać się głównym ośrodkiem kultu maryjnego w Polsce i zarazem duchową 
stolicą naszej ojczyzny. W 1717 r. obraz ukoronował bp Krzysztof Szembek. Po 
kradzieży koron ponownie ozdobiono go koronami, które ofiarował papież Pius 
V. Trzeciego nałożenia koron dokonał 3 maja 1966 r. kard. Stefan Wyszyński. 
Obecnie przy obrazie znajduje się złota róża, którą złożył w darze dla Królowej 
Polski Jan Paweł II. Był to dar synowskiej miłości, a nade wszystko wdzięczność 
za macierzyńską opiekę, wszystkie łaski, jakie otrzymał przez Jej pośrednictwo, 
łaskę kapłaństwa, za wyniesienie do godności biskupiej i największą łaskę życia - 

za powołanie na urząd św. Piotra.  

W XVII w. Ojcowie Paulini podejmowali starania o ustanowienie specjalnego 

święta ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, lecz bezskutecznie. więto Matki 
Bożej Częstochowskiej zostało zatwierdzone w 1904 r. dla diecezji włocławskiej, 
na terenie której leżała wówczas Częstochowa. 26 października 1956 r. święto 
zostało zatwierdzone dla wszystkich diecezji w Polsce. Papież Pius XI w 1935 r. 
zatwierdził Oficjum brewiarzowe oraz formularz mszalny o Matce Bożej Często-
chowskiej.  

Jan Paweł II podczas Mszy św. na zakończenie jubileuszu sześćsetlecia obecności 
Cudownego Obrazu, 19 czerwca 1983 r., powiedziałŚ " Obejmujemy wzrokiem  
i sercem całe to sanktuariumŚ Jasna Góra nasza Kana Galilejska (...). Dziś patrzy-
my w Twoje oczy, o Matko! O Maryjo, któraś widziała w Kanie Galilejskiej, że 
wina nie mają (por. J 2, 3). O Maryjo! Przecież Ty wiesz o wszystkim, czego nam 
brak! O wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia  

i nasze dążenia. Ty wiesz, co nurtuje serca narodu oddanego Tobie na Tysiąclecie 
´w macierzyńską niewolę miłości´. (...) Powiedz Synowi o naszym trudnym 
´dziś´. Powiedz o naszym trudnym ´dziś´ Temu Chrystusowi, którego przyszli-
śmy zaprosić w całą naszą przyszłość (...). W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wi-
na, rzekłaś do sług, wskazując na ChrystusaŚ ´Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie´ (J 2, 5). Wypowiedz te słowa i do nas! Wypowiadaj je wciąż! Wypowiadaj 
je nieustannie! O Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku ...".  

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją do wyrażania naszej Matce  
i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami  
i naszym narodem. "Iluż w ciągu sześciu wieków przeszło przez Jasnogórskie 
Sanktuarium pielgrzymów? Iluż się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego 
użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów 
Bożych? Jak wiele mogłaby powiedzieć Kaplica Jasnogórskiego Obrazu? Jak wie-
le mogłyby opowiedzieć konfesjonały całej Bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć dro-
ga krzyżowa na wałach? Olbrzymi rozdział historii ludzkich serc. To jest też chyba 
najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia" ( Jan Paweł II).  


