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„Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy.”
Jn 16;13a

Refleksja
Chleb życia wiecznego
Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia
i dziękczynienia za dar Eucharystii. W tym dniu
chrześcijanie gromadzą się wokół ołtarza, aby
kontemplować i adorować tajemnicę wiary, pamiątkę
ofiary Chrystusa, przez którą przyniósł On wszystkim
ludziom zbawienie. Doskonale znaczenie Eucharystii
rozumieli pierwsi chrześcijanie, którzy zachęcali się
wzajemnie do przyjmowania Komunii św. słowami:
pójdźmy po życie, po moc, po miłość, po świętość!
W „Przewodniku Katolickim”, w rubryce „duszpasterz
odpowiada”, został zamieszczony list pewnej czytelniczki,
która po kilkunastu latach życia w grzechu, zdobyła się na
szczerą spowiedź. Spowiednik doradził jej częstą, a nawet
codzienną Komunię św. „To mnie uratowało” – wyznała.
Znalazła w Komunii św. siłę do przezwyciężenia zła.
Wytrwała w dobru. Po pewnym czasie zaczęto ją uważać
za dewotkę, i ona teraz pyta, co ma dalej robić, „bo dla
mnie – pisze – zrezygnować z częstej Komunii św. znaczy
powrócić do grzechu. Ja bez tej pomocy Jezusa
Eucharystycznego nie wytrwam. Ja sama nie mam tyle sił,
by przeciwstawić się grzechowi”.

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 9, 11b-17
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych,
którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień
począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum;
niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich:
«Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli:
«Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że
pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich
tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu
tysięcy.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał
w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów
ułomków.

Jezus najpierw zstąpił z nieba na ziemię, żył przez 33 lata
i nauczał o królestwie Bożym, a tuż przed swoją śmiercią
krzyżową zostawił nam w swoim testamencie Najświętszy
Sakrament. A kiedy zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to
jednocześnie pozostał z nami, na ziemi – z Ciałem
i Duszą: pod postacią chleba i wina. Czy jednak naprawdę
w to wierzymy? Od braku wiary lub chwilowego zwątpienia nikt nie jest wolny. Świadczy o tym cud
w Macerata we Włoszech. Rankiem 15 kwietnia 1356 r., pewien kapłan odprawiał Mszę św. w kościele
benedyktynek. Podczas konsekracji dopuścił się on krótkiej chwili zwątpienia w realną obecność Chrystusa
w Eucharystii, gdy nagle przy łamaniu Chleba, z Hostii popłynęła krew. Ręce mu zadrżały i krople krwi upadły
na korporał pod kielichem. Po zakończeniu Mszy św. kapłan pośpieszył do biskupa, który nakazał splamiony
korporał poddać kanonicznemu badaniu w katedrze. Cud ten został porównany do słynnego cudu w Bolsena
z 1236r., który dał początek świętu Bożego Ciała. Komisja potwierdziła autentyczność cudu i korporał
z plamami krwi został wystawiony do publicznej adoracji. Krwawe plamy wyraźnie widoczne na korporale,
uznane są za Najświętszą Krew Zbawiciela. Relikwiarz zawierający cenny skarb przetrwał burzliwe koleje losu
a jego zawartość do dziś czczona jest w kaplicy katedry Macerata – szczególnie w oktawie Bożego Ciała.
Chrystus powiedział kiedyś do słuchających go ludzi, którzy mieli dokładnie takie same problemy jak my:
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A „jeśli kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki”. I wtedy byli tacy, którzy uwierzyli, jak również tacy, którzy odeszli do tzw. swoich
spraw. I wśród nas są tacy, którzy przyjmą te słowa z wiarą; inni może się nad nimi zastanowią; a jeszcze inni
pewnie odejdą i wrócą do siebie bez żadnej reakcji, jakby nic się nie stało. A co ty zrobisz?

ks. Leszek Smoliński

Ogłoszenia
•

Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino;
a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego,
błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie
•
błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego,
Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony
Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich
wrogów!» Abram dał mu dziesiątą część ze
wszystkiego.

•

Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że
Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb
i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało
moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!»
Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich,
mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we
Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją
pamiątkę!»

W poniedziałek 24-go czerwca zapraszamy na
Mszę Św. o 7 wieczorem i nabożeństwo
czerwcowe.
Zapraszamy do udziału w Parafialnej Pielgrzymce
w języku polskim do Peru, do grobu naszych
braci męczenników: Błogosławionych Michała
i Zbigniewa. W programie atrakcje turystyczne
Peru. Termin od 7 do 15 stycznia 2020, cena
$2795 od osoby. Pielgrzymkę poprowadzi Ojciec
Daniel Zdebik. Zapisy i szczegółowe informacje
w biurze parafialnym.
Zwracamy się z prośbą o złożenie zobowiązań
i ofiar na Diecezjalną Kolektę. W tym rok
Diecezja poprosiła nas o wsparcie tej kolekty
sumą $ 116.548. Koperty na ten cel znajdują się
z tyłu kościoła.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich,
śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

My ś l i D n i a
Po

co obnosić Najświętszy Sakrament po parafii,
skoro w dzisiejszych czasach każdy może bez
przeszkód przyjść do kościoła?

Pójdź za Mną

Apostołowie

również proponują wyjście najprostsze
i skuteczne: niech każdy zatroszczy się o siebie i kupi
we wsi żywności.
„Wy dajcie im jeść” - mówi Jezus, dlatego zanosimy
dzisiaj Ciało Chrystusa w najdalsze, nawet podejrzane
miejsca w parafii.

Kolekta 09.vi.2019
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500.00
$ 13,388.00
$
699.00
$

Kolekta Diecezjalna 2019 $ 116,548.00
Zadeklarowana suma

$ 78,289.00

Zebrana suma

$

47,615.00

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

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:
Piątek:

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

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
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

Intencje Apostolstwa
Modlitwy na
Czerwiec:
Intencja ewangelizacyjna:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne
życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność
najuboższym.

