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 18 Niedziela Zwykła           

 
 

 

 
  „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie.”                         
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią 

miał umrzeć.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jn. 6, 32-33 



Od o. Witolda  
                                                                                        
 
 
 

              Czego oczekujesz od Jezusa? 

 Ta rozmowa Jezusa z tłumem była 
trochę dziwna. Po pierwsze, wydawało się, że 

tłumy szukały Jezusa i ludzie ci byli gotowi zrobić cokolwiek 
czego by sobie Jezus zażyczył, jednak potem wycofali się z tego. 
Lud dziwił się jak Jezus dokonał tego, że tak szybko się znalazł na 
drugiej stronie jeziora a nie wiedzieli, że On po prostu przeszedł 
po wodzie. Jezus zgłosił swoją obiekcję, że ludzie nie szukali Go 
ze względu na cuda, których dokonał, a więc pragnęli być bliżej 
Mesjasza i Go słuchać. Nie. Jezus miał rację! Jedynym powodem 
było, że mieli nadzieję na następny posiłek za darmo. Dzień 
wcześniej Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba i wszyscy się 
najedli. Darmowe jedzenie! Jednak to rozmnożenie chleba nie było 
częścią politycznej kampani i próba zyskania wyborców na tak 
zwaną „kiełbasę wyborczą”. Cud, którego Jezus dokonał był 
wyrazem bóstwa Jezusa. On chciał, aby ludzie w Niego uwierzyli. 
Oni chcieli tylko napełnić żołądki. 

 Kiedy Jezus narzekał o powodach, dla których ludzie szli 
za Nim, to powiedział, że muszą szukać czegoś więcej niż tylko 
ziemskiego pokarmu. Wyglądało na to, że temat ich zainteresował. 
„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Niestety, 
tylko to wyglądało jak zainteresowanie. Ich pytanie było próbą 
zmylenia Jezusa dlatego, że chcieli więcej pokarmu. Dlaczego? 
Otóż dlatego, że Jezus powiedział im, co muszą zrobić, i nawet 
jeśli to nie było nic bardzo nadzwyczajnego, ludzie zaczęli się 
wycofywać i stawiać Jezusowi żądania. „Jaki więc Ty uczynisz 
znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli?” Jedyne, czego 
Jezus w tym momencie wymagał było, aby w Niego uwierzyli i 
tłumy rozumiały, że to oznacza wiarę w Jezusa jako Mesjasza. 
Jednak nie chcieli tego. Wszyscy ci ludzie pragnęli jedynie czerpać 
korzyści z mocy Jezusa, nie chcieli jednak z niczego zrezygnować 
ani niczego podporządkować Jezusowi; nie byli gotowi nawet 
zostać Jego uczniami. Próbowali więc Jezusa sprowokować, aby udowodnił swoje twierdzenia poprzez dokonanie cudu. „Jaki więc 
Ty uczynisz znak?” Nie spodziewali się jednak gdzie ich ta rozmowa może zaprowadzić ponieważ Jezus upierał się, że On jest tym, 
który może uczynić o wiele więcej niż Mojżesz. Mojżesz prosił Boga a Bóg udzielał łaski lub daru. Jezus był tym, który miał moc, 
aby udzielać łaski i daru, taką samą moc jaką ma Bóg Ojciec. Ludzie usłyszeli znowu o chlebie i mieli nadzieję, że cud się powtórzy 
oraz okazja na darmowy posiłek. „Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!” Oczywiście nie spodziewali się takiego obrotu sprawy 
dlatego, że Jezus pragnął, aby przyjęli Jego jako ich pokarm niebieski. „Ja jestem chlebem życia...” Wiemy, że po takiej deklaracji 
większość z nich po prostu Jezusa opuściła. Nie otrzymali darmowego posiłku a Jezus miał dziwne żądania, chcąc aby jedli Jego 
ciało.  

 Czego ty oczekujesz od Chrystusa? Pragniesz, aby rozwiązał twoje problemy życiowe poprzez jakąś cudowną interwencję? 
Byłoby wspaniałe posiadanie takiego przyjaciela, który może rozwiązać wszystkie problemy, uzdrowić z choroby, ochronić w 
niebezpieczeństwie i obronić przed wrogami. Jednak czy jesteś przygotowany na żądania i warunki Jezusa? Szukasz Go jedynie dla 
Jego cudów? Wielu ludzi w dzisiejszych czasach nawet narzeka, że jeśli Bóg jest taki dobry jak to Chrześcijanie twierdzą, to 
powinien czynić o wiele więcej cudów i pomóc im. Jednak kiedy słyszą, że Bóg żąda posłuszeństwa i zachowywania przykazań, co 
oznacza zachowywanie bardzo szczególnych zasad moralnych, ci ludzie po prostu odchodzą. To nie to czego oczekiwali. Nie jestem 
jak jeden z nich? 

 Nie możemy traktować Jezusa jak firmę naprawczą, którą 
wzywamy kiedy coś się popsuje a po naprawie znikają i nie 
potrzebujemy ich i nie mamy z nimi do czynienia aż do następnej 
awarii. Musimy zaakceptować Jezusa jako naszego Pana.                    
Musimy dać Mu całe nasze życie. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk, OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA        
                  J 6, 24-35 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma 
Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do 
Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na 
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu 
przybyłeś?» 

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście 
znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o 
ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie 
wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem 
pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». 

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy 
wykonywali dzieła Boga?» 

Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło 
Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». 

Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go 
zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli 
mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z 
nieba”». 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój 
daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem 
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». 

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» 

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do 
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, 
nigdy pragnąć nie będzie». 



    Czytanie  z księgi wyjścia      
                                              16, 2-4. 12-15 

Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać 
przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili 
im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, 
gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy 
chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby 
głodem zamorzyć całą tę rzeszę». Pan powiedział 
wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak 
deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie 
zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także 
doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie». 
«Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O 
zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się 
chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym 
Bogiem». Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki 
i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała 
dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, 
wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, 
niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się 
wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było. 
Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który 
daje wam Pan na pokarm».  

Czytanie z listu św. pawła apostoła do 
efezjan                  
                                                     4, 17. 20-244 

Bracia: 

To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie 
postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym 
myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. 
Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, 
zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy 
poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego 
człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych 
żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i 
przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz 
Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 

       Og ł osz e nia  

 

• W poniedziałek, 2 sierpnia zapraszamy na wieczorną 

Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. 

 

• W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. 

Okazja do spowiedzi w piątek będzie od 6:30 do 7:30 

wieczorem. O 7:30 zapraszamy na Mszę Św.2 

 

• W sobotę obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca - 

zapraszamy na nabożeństwo maryjne po wieczornej 

Mszy Św. o 6:30. 

 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka 

na sierpień                                                   

Intencja powszechna:                  

Kościół 

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od 

Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania 

się w świetle Ewangelii.  

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

  Słowa Św. Jana Pawła II   

"Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która 
nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on 
głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni 
ubogich i pogardzanych". 

                  (Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.)    



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 

 

O. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-mail: 

                          frpeters@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 

                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   

Email:        polishministry@saintmargaretmary.org  
 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

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. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:30 - 7:30 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 

Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Diocesan Appeal 

2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania     $ 114,544  
 
Zobowiązania              $   79,343   69% 

Kwota zebrana            $   58,458   51%  

Brakująca kwota         $    56,086   49% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  3 - 4 lipca, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             15,376.05  

 Donacje  $              1,280.00                                                            

   $             16,656.05                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  6,213.00             

 Donacje $        97.00                                                      

   $              6,310.00    
Razem  $             22,966.05                                         

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: (5,033.95)  

  KOLEKTA TYGODNIOWA  10 - 11 lipa, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             13,992.00  

 Donacje  $   6,115.00                                                             

   $              20,107.00                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $   4,792.00             

 Donacje $          75.00                                                      

   $                4,867.00    
Razem  $              24,974.00                                        

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: (3,026.00)  

  KOLEKTA TYGODNIOWA  17 - 18 lipca, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             11,266.00  

 Donacje  $     203.00                                                            

   $             11,469.00                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $              8,958.00             

 Donacje $      150.00                                                      

   $              9,108.00    
Razem  $             20,577.00                                                                                                                                                               

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: (7,423.00)  

  KOLEKTA TYGODNIOWA  24 - 25 lipca, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             11,812.00  

 Donacje  $        81.00                                                            

   $             11,893.00                        
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $               6,424.00             

 Donacje $      655,00                                                      

   $               6,779.00    
Razem  $              18,672.00                                                                                                                                                                

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: (9,328.00)  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

          Dla Najmłodszych  








