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      UUROCZYSTOŚĆROCZYSTOŚĆ  BBOŻEGOOŻEGO  CCIAŁAIAŁA  

„I „I RZEKŁRZEKŁ  DODO  NICHNICH: :   

«T«TOO  JESTJEST  MOJAMOJA  KKREWREW  PPRZYMIERZARZYMIERZA, ,   

KTÓRAKTÓRA  ZAZA  WIELUWIELU  BĘDZIEBĘDZIE  WYLANAWYLANA.”.”  

Mk 14:24 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

  Drodzy Przyjaciele! 

 Do dzisiaj mam przed oczyma scenę z mojego dzieciństwa, 

kiedy to razem z moim kolegą Marcinem postanowiliśmy 

przypieczętować naszą przyjaźń i braterstwo własną krwią. 

Żyletką mojego taty, którą potajemnie wyniosłem z domu, 

przecięliśmy sobie czubki jednego z palców u naszych rąk  

i złączyliśmy je na chwilę ze sobą, wypowiadając uroczyste 

słowa przysięgi bycia przyjaciółmi i braćmi na dobre i złe.  

Prawdopodobnie ten pomysł wziął się z wcześniej  

oglądanego filmu o Indianach, którzy czynili podobnie.  

W tamtym czasie ten gest był dla mnie czymś ważnym,  

znaczącym, pełnym dostojności i świętości zrazem.  

 Uważanie krwi jako czegoś świętego, jako symbolu życia, 

jest prawdopodobnie tak stare jak sama ludzkość. Od  

najdawniejszych czasów życie uznawane jest, jako dar od 

samego Boga.  Kiedy Kain zabił Abla, Bóg przemówił do  

niego: „Krew twojego brata woła do mnie z ziemi”.  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy Mojżesza, który 

krwią zwierząt pokropił ołtarz i dwanaście filarów, które  

reprezentowały Boga i ludzi. Tą krwią pokropił także ludzi, 

którzy zawarli przymierze z Bogiem, który prowadził ich do 

nowego życia.  

 Dzisiejsze drugie czytanie przedstawia nam Chrystusa  

wstępującego do Miejsca Świętego, nie dzięki krwi zwierząt, 

ale przelewając swoją własną krew, która przyniosła  

odkupienie, oczyszczenie z grzechów i dostęp do Boga. Krew 

Chrystusa przemawia mocniej niż krew Abla i nie domaga 

się zemsty, ale miłosierdzia.  

 Święty Marek w dzisiejszej Ewangelii przenosi nasze myśli  

i serca do Wieczernika, gdzie wieczorem przed swoją męką 

Chrystus spożył Ostatnią Wieczerzę ze swoimi uczniami.  

Jeszcze raz możemy usłyszeć te święte słowa: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana”.  

 Jezus nieustannie podaje ten kielich swojej Krwi nam, Jego naśladowcom, abyśmy mieli w sobie Jego życie.  

 Panie Jezu, w Chrzcie Świętym zostaliśmy obmyci dzięki Krwi Baranka. W każdej Komunii Świętej  

spożywamy Twoje Ciało i pijemy Twoją Krew. Dzięki sile Ducha Świętego pielęgnujemy w sobie Twoje życie, 

mając udział w Twoim Bóstwie tak jak ty miałeś udział w naszym człowieczeństwie. Dziękujemy Ci za to  

i chwalimy Ciebie.  

 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Marka 14, 12Marka 14, 12--16. 2216. 22--2626  

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano 

Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie 

chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie 

Paschy?» 

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym  

poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was  

człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, 

gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel 

pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym 

spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam 

na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam  

przygotujecie dla nas». 

Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta,  

a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział,  

i przygotowali Paschę. 

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało 

moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy  

dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł 

do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za 

wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: 

Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego 

krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy  

w królestwie Bożym». 

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry  

Oliwnej. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  CCZERWIECZERWIEC: :   

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::  

Aby sieci społecznościowe sprzyjały  

solidarności i poszanowaniu drugiego  

w jego odmienności. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 
KKOLEKTAOLEKTA  27.V.201827.V.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $  11,980 

-ofiary złożone online  $    3,690 

Razem   $  15,670 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING    

RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND    

    $  76,032.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     74,889.00   

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  WWYJŚCIAYJŚCIA  

WWJJ  24, 324, 3--88  

Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi 

wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia. 

Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: 

«Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypeł-

nimy». 

Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Naza-

jutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i 

postawił dwanaście stel, stosownie do liczby 

dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił mło-

dzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopal-

ną i ofiarę biesiadną z cielców. 

Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a 

drugą połową krwi skropił ołtarz. 

Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno 

ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział 

Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». 

Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: 

«Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami 

na podstawie wszystkich tych słów». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO    

HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW    9, 119, 11--1515  

Bracia: 

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr 

przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie  

ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony 

przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców; 

lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do 

Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie. 

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół  

z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, 

sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej 

krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego 

złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną  

ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych 

uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 

I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, 

ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia 

przestępstw popełnionych za pierwszego  

przymierza ci, którzy są wezwani do wiecznego 

dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. 

Powinniście także studiować tak wiele, jak na to 

tylko pozwala czas, studiować i doskonalić się  

i to przez całe życie! 

Jezu, dziś uwielbiam Cię ukrytego w Najświęt-

szym Sakramencie. Adoruję Twoją przenajświęt-

szą obecność i proszę o błogosławieństwo dla  

całego świata. 



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 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           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 

Piątek:                             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  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

 W poniedziałek 4-go czerwca zapraszamy na Mszę św.  

o 7 wieczorem i nabożeństwo czerwcowe. 

 W weekend 16 i 17 czerwca po wszystkich mszach  

świętych odbędzie się wystawa przedstawiająca 126  

autentycznych cudów eucharystycznych, które miały 

miejsce w różnych częściach świata. Wystawa będzie  

w budynku starej szkoły. Serdecznie zapraszamy. 

 Zwracam się jeszcze raz z prośbą o złożenie zobowiązań  

i ofiar na Diecezjalną Kolektę. W tym rok Diecezja  

poprosiła na o wsparcie tej kolekty sumą $ 113,000.  

Koperty na ten cel znajdują się w ławkach lub z tyłu  

kościoła. 

 Również brakuje nam jeszcze $ 24.000 na zapłacenie  

projektu wymiany systemu grzewczo-chłodzącego.  

Proszę tych którzy nas jeszcze nie wspomogli aby  

według swoich możliwości to zrobili. 


