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„… Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo „… Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo   

i połamawszy chleby dał je uczniom, i połamawszy chleby dał je uczniom,   

uczniowie zaś tłumom.” uczniowie zaś tłumom.”   



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

„C„COO  BBÓGÓG  MÓWIMÓWI  DODO  MNIEMNIE?"?"  

W życiu można się odłączyć od grupy wycieczko-

wej i podjąć próbę zwiedzania na własną rękę. 

Można odłączyć się od grupy pielgrzymkowej, 

aby przez chwilę pobyć sam na sam z treściami, 

które są przekazywane w czasie pielgrzymki,  

pomodlić się, pomilczeć. Można się odłączyć od 

grupy wspinającej się na szczyt, aby pójść innym 

szlakiem, łatwiejszym lub trudniejszym. Można 

odłączyć od kolegów i koleżanek idących do 

szkoły i pójść na wagary. Można odłączyć się od 

peletonu i podjąć próbę ucieczki, aby pierwszym 

minąć linię mety i wygrać etap. Niekiedy trzeba 

odłączyć dziecko czy też dzieci od toksycznych 

rodziców i dać je pod opiekę rodzinie zastępczej 

lub jednostce wychowawczej, aby je chronić 

przed krzywdą i przemocą. Mogą nam odłączyć 

prąd czy telefon za niezapłacone rachunki.  

Należałoby jak najszybciej odłączyć prąd czy gaz, 

kiedy w domu wybucha pożar, aby uniknąć 

większych strat i poważnego narażenia życia  

i zdrowia mieszkających tam ludzi. W pewnym 

momencie od rakiety nośnej odłącza się statek 

kosmiczny, aby dalej kontynuować już  

samodzielny lot. W życiu duchowym mogą  

próbować odłączyć nas od miłości Chrystusowej 

okoliczności zewnętrzne jak przeróżne  

prześladowania, brak pokarmu, ubrania, akty 

przemocy i inne. Apostoł Paweł przypomina 

Rzymianom i nam, że trwając w miłości Pana Jezusa przetrzymamy wszelkie próby zamachu na  

naszą więź miłości z Panem i wyjdziemy z nich zwycięstwo. Nic i nikt nie może sprawić, nawet my 

sami, aby Bóg przestał nas kochać, choćby przez chwilę. On jest miłością, którą najpełniej objawił 

wobec nas w Jezusie Chrystusie. To miłość nieodwołalna. Tylko my sami w swej głupocie,  

zarozumialstwie lub przewrotności, skuszeni przez złego ducha możemy tę miłość odrzucić, czyli  

niejako od niej się odłączyć i próbować kochać na własna rękę, o własnych siłach, według własnych 

pomysłów. To z góry jest skazane na porażkę. Miłość ludzka nie zakorzeniona w Bożej miłości  

prędzej czy później się kończy, ustaje, traci na wartości, może zamienić się w nienawiść, zwykłe  

pożądanie. Gdzie jest zakorzeniona moja miłość, ta codzienna, zwyczajna, powszednia? Skąd,  

z jakiego źródła czerpie życiodajne soki? Czy nie tyle usiłuje się odłączyć od miłości Chrystusowej,  

co coraz mocniej na nią otworzyć? 

ks. Ryszard Stankiewicz SDS 

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg św. Mateusza 14, 13wg św. Mateusza 14, 13 --2121   

 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela,  

oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne,  

osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast  

poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. 

Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.  

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie  

i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. 

Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi  

i zakupią sobie żywności”. 

Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odcho-

dzić; wy dajcie im jeść”. 

Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu 

chlebów i dwóch ryb”. 

On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”. 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć 

chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił  

błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je 

uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do  

sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście  

pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było 

około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet  

i dzieci. 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

W latach 90, włoscy misjonarze w Sao Paulo 

mieli kilka tabliczek czekolady, gdy otoczył ich 

tłum dzieci, rozdawali ją bez końca. 

Dzieci z Sao Paulo nie umarłyby bez tej  

czekolady, która i tak nie zmieniała ich statusu; 

podobnie jak słuchacze Jezusa bez chleba. 

W istocie, nie było to rozmnożenie czekolady czy 

chleba, ale miłości, bo każdy cud ma znaczenie 

głębsze - jest także wezwaniem. 

KKOLEKTAOLEKTA  07.19.202007.19.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $   17,905.00 

         Inne          $        275.00 

Razem          $     18,180.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  55, 155, 1--33 

Tak mówi Pan: 

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, 

choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, da-

lejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i 

mleko! 

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? 

I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, 

a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 

tłustych potraw. 

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie 

Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczy-

ste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN    

RRZZ  8, 35. 378, 35. 37--3939 

Bracia: 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym 

odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, 

ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniej-

sze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co 

głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła 

nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym. 

 W poniedziałek 3-go sierpnia zapraszamy na 

Mszę Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo  

eucharystyczne. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na 

msze święte weekendowe przez link podany 

na stronie internetowej parafii albo dzwoniąc 

do biura.   

 Spowiedzi w soboty i niedziele są w dalszym 

ciągu zawieszone, ale kapłan jest  dostępny na 

spowiedź w biurze parafialnym we wtorki, 

środy i czwartki od 6:30  do 7:30 wieczorem. 

Przy spowiedzi proszę zakładać maskę. 

 W tym tygodniu jest pierwszy piątek miesiąca. 

Msza św. w języku polskim w ten dzień o 7:30 

PM. Spowiedzi w ten dzień nie będzie. Proszę 

skorzystać ze spowiedzi w wyżej wspomnia-

nych dniach. 

 Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej 

w języku polskim z O. Danielem Zdebikiem  

w terminie 6-14 luty 2021. Cena pielgrzymki  

$ 2295 od osoby. Szczegółowe informacje  

w biuletynie i na stronie parafialnej. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składa-

ne na miejscu, pocztą lub drogą elektro-

niczną. 

https://www.givecentral.org/location/260/allevents


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:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 
 

Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

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 INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 
 

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

IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE    

NANA  SSIERPIEŃIERPIEŃ  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA:  :    

ŚŚWIATWIAT  MORZAMORZA..  

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na 

morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1



