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      19 N19 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

„„TTOO  JESTJEST  CHLEBCHLEB, ,   
KTÓRYKTÓRY  ZZ  NIEBANIEBA  ZSTĘPUJEZSTĘPUJE: :   

KTOKTO  GOGO  SPOŻYWASPOŻYWA, , NIENIE  UMRZEUMRZE..””  
Jn 6:50 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
„J„JEŚLIEŚLI  KTOKTO  SPOŻYWASPOŻYWA  TENTEN  CHLEBCHLEB, , BĘDZIEBĘDZIE  ŻYŁŻYŁ  NANA  WIEKIWIEKI”.”.  

Drodzy Przyjaciele! 

Jedno z opowiadań mówi o Szejku Abdel Krima, który był 
bardzo mądrym człowiekiem. Ludzie z całej okolicy  
przychodzili prosić o radę w rozwiązywaniu ich trudnych 
problemów. Abdel zawsze miał dla nich mądre słowa  
i pomagał. Jednego dnia niespodziewanie stanął przed nim 
Anioł mierci wysłany przez Allaha i oznajmił mu godzinę  
i dzień, w którym powróci, aby zabrać go z tego wiata.  
Mędrzec bardzo się zasmucił i zaczął nad czym  głęboko  
rozmy lać. Po kilku dniach medytacji kazał swoim sługom 
przyprowadzić sobie najszybszego i najwytrwalszego  
wielbłąda, jakiego posiadał. Wsiadł na niego i odjechał.  
Popędzał wielbłąda cały czas i szybko mijały kilometry. Im 
szybciej wielbłąd pędził, tym rado niejszy i szczę liwszy był 
Abdel, który my lał, e w ten sposób ucieknie przed Aniołem 

mierci. W końcu jednak wielbłąd był coraz bardziej  
wyczerpany, a Abdel zmęczony. W pobli u znajdowała się 
oaza zielonych drzew, ze wie ą, ródlaną wodą. Abdel  
Karima postanowił się tam zatrzymać na odpoczynek. Jakie  
wielkie było jego zdziwienie, kiedy zobaczył przed sobą 
Anioła mierci. Abdel z przera enia zaniemówił. Wtedy 
Anioł mierci z u miechem powiedział do niegoŚ „Teraz  
rozumiem dlaczego zostałem posłany a  tutaj. Zdziwiony 
jestem tylko, jak szybko przebyłe  tak daleką drogę.” Anioł 

mierci wziął Abdela ze sobą. 

Strach przed miercią spowodował, e Abdel uciekał przed nią szybko i daleko. Nie dziwimy się temu,  
poniewa  pragnienie ycia i strach przed miercią, są czę cią naszej ludzkiej natury. Wła nie dlatego ludzie 
bardzo chętnie słuchali nauki Jezusa o nie miertelno ci, o yciu wiecznym. Ale w pewnym momencie  
słuchacze Jezusa zgorszyli się Jego słowami. Jezus powiedziałŚ „Jam jest chleb, który z Nieba zstąpił.  
Je li kto spo ywa ten chleb będzie ył na wieki”. Okazało się dla nich zbyt trudne, a wręcz niemo liwe  
uwierzyć, e Jezus jest pokarmem dla duszy i daje ycie wieczne. 

Aby uwierzyć w to, e Chrystus jest naszym codziennym pokarmem, który daje ycie wieczne, jest potrzebne, 
aby my byli w głębokiej i przyjacielskiej relacji z Nim. To znaczy, e trzeba Mu ofiarować nasz czas na  
spotkanie z Nim w modlitwie i rozwa aniu Jego słowa, oraz często powracać do Niego my lą w ciągu całego 
dnia. Chcąc nakarmić nasze ciało musimy znale ć czas na posiłek. Musimy się zatrzymać, aby zaspokoić głód 
cielesny. Tak samo potrzebujemy po więcić swój czas na spotkanie z Bogiem. Jako Katolicy mamy wspaniały 
dar źucharystii, w którym Jezus Chrystus jest stale obecny po ród nas. Dlatego zapraszam Was, do spędzenia 
kilkunastu minut na adoracji Naj więtszego Sakramentu. W naszym ko ciele jest 24-ro godzinna adoracja, 

która zaczyna się w rodę o 9 rano a kończy się w czwartek 7 rano . Bardzo mało spotykam tam naszych  
parafian z polskiej wspólnoty. Jezus czeka na Was. Przyjd , pobąd  trochę z Nim, aby  nakarmił swoją duszę. 
Równie  pomy lmy o przyj ciu na Mszę więtą nie tylko w niedzielę, ale od czasu do czasu równie   
w tygodniu. Niech pragnienie Chrystusa jako naszego pokarmu na ycie wieczne będzie ywe w naszych  
sercach.  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
Św. Jana  6, 41Św. Jana  6, 41--5151  

ydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego e  
powiedziałŚ «Ja jestem chlebem, który z nieba  
zstąpił». I mówiliŚ «Czy  to nie jest Jezus, syn  
Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak e   
mo e On teraz mówićŚ Z nieba zstąpiłem». 

Jezus rzekł im w odpowiedziŚ «Nie szemrajcie  
między sobą! Nikt nie mo e przyj ć do Mnie, je eli 
go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłałś Ja za  
wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest  
u ProrokówŚ „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. 
Ka dy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę,  
przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek 

widział Ojcaś jedynie Ten, który jest od Boga,  
widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wamŚ 
Kto we Mnie wierzy, ma ycie wieczne. 

Ja jestem chlebem ycia. Ojcowie wasi jedli mannę 
na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba 
zstępujeŚ Kto go je, nie umrze. 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». 

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. 

KKOLEKTAOLEKTA  5.VIII.20185.VIII.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary zło one do koszyka $   14,927 

-ofiary zło one online  $     4,560.67 

Razem   $ 19,487.67 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  

FFUNDUND   $  92,776.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     94,060  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEJIERWSZEJ  KKSIĘGISIĘGI  
KKRÓLEWSKIEJRÓLEWSKIEJ  1 K1 KRLRL  19, 419, 4--88 

źliasz poszedł na pustynię na odległo ć jednego dnia 
drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców  
i pragnąc umrzeć, powiedziałŚ «Wielki ju  czas,  
o Panie! Zabierz moje ycie, bo nie jestem lepszy  
od moich przodków». Po czym poło ył się pod  
jednym z janowców i zasnął. 

A oto anioł, trącając go, powiedział muŚ «Wstań, 
jedz!» 

źliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk  
i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się poło ył. 

Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go,  
powiedziałŚ «Wstań, jedz, bo przed tobą długa  
droga». Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie 
umocniony tym po ywieniem szedł czterdzie ci dni  
i czterdzie ci nocy a  do Bo ej góry Horeb. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  
AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  EEFEZJANFEZJAN    
EEFF  4, 30 4, 30 ––  5, 25, 2 

Bracia: 

Nie zasmucajcie Bo ego Ducha więtego, którym  
zostali cie opieczętowani na dzień odkupienia.  
Niech zniknie spo ród was wszelka gorycz,  
uniesienie, gniew, wrzaskliwo ć, zniewa anie – wraz 

z wszelką zło cią. Bąd cie dla siebie nawzajem  
dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak  
i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. 

Bąd cie więc na ladowcami Boga, jako dzieci  
umiłowane, i postępujcie drogą miło ci, bo  
i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za  
nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. 



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

 W rodę 15-go sierpnia  Uroczysto ć Wniebowzięcia Matki 
Bo ej. Jest to więto przykazane. Zapraszamy na Mszę w.   
w języku polskim o 7.30 wieczorem z po więceniem ziół   
i kwiatów. Msze w. po angielsku  w ten dzień Ś 7.00 i 9.30 
rano oraz o 6 wieczorem. We wtorek 14-go  sierpnia  o 7  

wieczorem z wigilii uroczysto ci. 

 W czwartek 16-go sierpnia  o 7 wieczorem odbędzie się msza 
więta ałobna za więtej Pamięci Iwonę Serafin, naszą  

młodą parafiankę, której pogrzeb odbył się w piątek 3-go 

sierpnia w Chicago. 

 Równie  w tym roku organizujemy doroczny Summerfest, 
który odbędzie się w 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 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. 


