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 21 Niedziela Zwykła                      

 
 

 

   A wielu spośród Jego uczniów, którzy to 
usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa.           

Któż jej może słuchać?»   

                          J 6,60 



Od o. Piotra  
 
 
 
 
 

 
   Trudna jest ta mowa. Któż jej może   
 słuchać? (J 6, 60). 
 

 
W komentarzu do Ewangelii św. Jana, W. Barclay tak 
wypowiada się na temat tych słów: 
 
„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 apostołów; “Czy i wy chcecie odejść”. Odpowiedzią są słowa św. 
Piotra wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego: 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 
apostołów: Czy i Ty chcesz odejść?  
 
 Św. Piotr daje nam świadectwo tego, który uwierzył, że w życiu jest tylko jedna dobra opcja. Ta opcja, to wybór 
podążania za Jezusem bez względu na cenę jaką trzeba zapłacić. Nic w życiu nie jest warte wyboru czegoś innego  
zamiast  Boga, Chrystusa. Powinniśmy dążyć do odkrycia tej prawdy, że tylko On jest wart naszego wyboru. 
 
Zastanów się dzisiaj nad tymi słowami Piotra. „Panie, do kogóż pójdziemy?” Jezus jest Bogiem, Mesjaszem i 
Zbawicielem. Ma słowa życia wiecznego. Jest najlepszą „opcją” do wyboru. Wypowiedz te słowa Piotra i 
wypowiadając je, dokonaj wyboru, aby wybrać Chrystusa, bez względu na to, jak popularny lub niepopularny jest ten 
wybór i bez względu na to, czy inni go dokonują. Płynąc z prądem świata i opinii ludzkiej utoniemy w bezsensie życia.  
Dokonanie właściwego wyboru stawia nas na solidnym gruncie. 
 
Potrzebujemy głębokiej modlitwy i refleksji nad naszym życiem, 
abyśmy mimo naszych słabości, grzechów i niewierności nauce 
Bożej, z pokorą i wiarą odpowiedzieli Chrystusowi: Panie do kogo 
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.”  
 
Tak tylko Chrystus może zaspokoić pragnienia naszych serc i 
obdarzyć nas życiem wiecznym. 
 
O. Piotr Sarnicki OFMConv. 
Gwardian Klasztoru 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                                           
                         6, 55, 60-69 

 W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: 

«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja 

jest prawdziwym napojem». 

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, 

mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to 

szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie 

Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był 

przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. 

Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są 

życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». 

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i 

kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam 

powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie 

zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu 

uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł 

więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo 
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my 
uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym 
Bożym». 



    Czytanie  z księgi Jozuego                                    
              24, 1-2a, 15-17, 18b 

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. 

Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i 

zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue 

przemówił wtedy do całego narodu:  

«Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, 

rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, 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 słowami: «Dalecy jesteśmy 
od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym 
bogom. 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». 

Czytanie z listu św. pawła apostoła do 
efezjan                                       5, 21-32 

Bracia: 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni 

Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, 

jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową 

Kościoła: 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 samemu sobie przedstawić Kościół jako 

chwalebny, niemający 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 wielka, a ja mówię: w 

odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. 

       Og ł osz e nia  

 

• W poniedziałek, 23 sierpnia zapraszamy na wieczorną 
Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. 

 
• Przypominamy, że spowiadamy już w konfesjonale w 

kaplicy oraz że godziny spowiedzi we wtorki się 
zmieniły. Spowiedź we wtorki jest od 6 do 7 
wieczorem. 

 
• Od tego tygodnia nasza Katolicka Szkoła rozpoczyna 

naukę. Z tego powodu w piątki Msza Św. odprawiana 
o 8:30 rano wraca do normalnego czasu w roku 
szkolnym czyli będzie o 9:15 i będzie to Msza 
szkolna.  

 
• 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   

"Ewangelia (...) to proroctwo o człowieku. 
Poza Ewangelią człowiek pozostaje 
dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi". 

                Książka Pamięć i tożsamość, 2005 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                                             6:00 - 7:00 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  14— 15 sierpnia, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $           10,196.58  

 Donacje  $               1,54400                                                            

   $            11,740.58                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $ 4,970.00             

 Donacje $                  248.00                                                      

   $               5,218.00     

Razem  $              16,958.58                               

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: (11,041.42)  

New!                                                                                     

Join Sam’s club now through August and 

1/3 the membership fee gets donated to 

the Knights. It’s a painless way to help 

others. Join through this link:  

https://www.groupraise.com/offer-

campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-

columbus-sams-club-memberships  

Polska Szkoła Św. Małgorzaty Marii istniejąca przy naszej 
parafii informuje, że trwają zapisy do szkolny 2021/22.          
Więcej informacji jest na stronie internetowej szkoły 

www.nasza-szkola.com                                              

Dyrektor szkoły – Tadeusz Młynek:                     
mtlynek@stmmschool.com                            Tel: (224) 436 – 0321,                                                                                                 
Z-ca dyrektora – Agnieszka Kostrzewa: 
akostrzewa@stmmschool.org                    
Tel: (224) 600 – 0406,                                                                
Sekretariat – Anna Przybylski:                       
aprzybylski@stmmschool.com         
Tel: (224) 436 – 0320      

Zapraszamy 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships


 

          Dla Najmłodszych  

Zapraszamy!                                                             
Marsz dla Ubogich  -  18 września, 2021  

Więcej informacji: https://saintmargaretmary.org/friends-poor-walk/ 

            Tymczasowe godziny: 

 Wtorek & Środa:                 10:00 am to 3:00 pm 

Piątek:                                     10:00 am - 12:30 pm 

2 Niedziela miesiąca:        10:00 am to 1:00 pm 

Po więcej informacji odwiedź:  https://saintmargaretmary.org/resale-shop/                                                            

lub zadzwoń: 847-458-8958                          

Możesz oddać lekko używane 

rzeczy  na donacje i odliczyć od 

podatku. 

Możesz zakupić rzeczy i 

wesprzeć potrzebujących  - St. 

Vincent De Paul. Sociaty 

 

Zachęcamy dzieci, młodzież i osoby 

dorosłe do zaangażowania się w parafii. 

Dzieci  od klasy 2 –5 lubiące śpiewać zapraszamy 

do chórku dziecięcego.  Próby są w raz w miesiącu 

i śpiewamy w pierwszą niedzielę każdego 

miesiąca.  Pierwsza próba odbędzię się w 

niedzielę, 12 września  o godz 11:00 rano w 

budynku Youth Ministry w sali nr 3. 

Zapraszamy chłopców i dziewczynki od klasy 4            

i starsi do służby jako Ministranci. Spotkania 

odbywają sie raz w miesiącu.   

Młodzież klas 7, 8 i licealnych zapraszamy do 

Grupy Młodzieżowej Jana Pawła II. Spotkanie 

odbędzie się 18 września w budynku Youth 

Ministry, sala #3.  

Zapraszamy dorosłych, którzy chcieliby dołączyć 

do chóru parafialnego.     

Kontakt: Anna Przybylski                                        

Email: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org                          

Tel. 847-658-7625   

 

Zapraszamy dorosłych do Grupy Lektorów  oraz 

Ministrów Eucharystii                                                           

Kontakt:  Iwona Hess                                         

Email: iwonkah@yahoo.com 








