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   «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie 

ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus [zaś] rzekł:  

«Każcie ludziom usiąść». a w miejscu tym było wiele trawy.  

   Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.  

                                                                                            Jn. 6,9-11 



Od o. Witolda  
                                                                                        
 
 

         Jezu, Ty się tym zajmij. 

„Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby 
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.” 
Oczywiście, że nie. Apostołowie nie mieli 
odpowiedniej sumy pieniędzy i ciekawe, że w 

każdej wyjątkowej sytuacji naszego życia, my wszyscy zaczynamy 
przeliczać na pieniądze możliwe rozwiązanie problemu. W 
przypadku apostołów rozwiązanie problemu było za darmo. Nie 
trzeba było żadnych pieniędzy.  

 Kiedy uważnie czytamy tę ewangeliczną historię, 
możemy zauważyć jak niekomfortową była ta sytuacja dla 
apostołów. Wiedzieli, że w pewien sposób są odpowiedzialni za 
ten tłum, który szedł za Jezusem „głodny” Jego słowa i nauczania. 
Wiedzieli, że pomimo szczytnych celów, ci wszyscy słuchacze 
byli po prostu tylko ludźmi a ich ciała potrzebowały posiłku, aby 
móc funkcjonować. Jednak apostołowie nie bardzo byli 
zadowoleni z tej odpowiedzialności. Szukali wymówki. Pierwsza 
brzmiała: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” Pewnie po 
namyśle stwierdzili, że właściwie gdzieś by można było kupić, 
albo ktoś im powiedział, gdzie jest najbliższa piekarnia, która by 
sprostała takiemu zadaniu. Pojawiła się więc następna wymówka: 
„Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich 
mógł choć trochę otrzymać.” Pewnie mieli ze dwieście denarów, 
nie więcej. Ale czy to warte zachodu? Pewnie myśleli, że nie 
nakarmią wszystkich, a nawet gdy nakarmią tylko część to tych 
dwieście denarów stracą a problem nie będzie całkowicie 
rozwiązany.  

 Jakże często jesteśmy do apostołów podobni. „Przecież i 
tak nie pomogę wszystkim,” mówimy sobie. „Cóż ja mogę zrobić 
wobec ogromu cierpienia w tym świecie?” No i nie robimy nic. Bo nie warto, bo to nic nie zmieni, bo to kropla w morzu potrzeb.  

 Myślę, że Jezus w jakiś sposób właśnie próbował wybadać nastawienie swoich uczniów a kiedy zobaczył, że nie są w 
stanie wyjść ze swojej „skorupy” efektywności działania, sam się zajął problemem. Wiemy, że w innej wersji ewangelii Jezus nawet 
sam mówi apostołom: „Wy im dajcie jeść.” W takiej sytuacji nawet jest bardziej zrozumiałe, że apostołowie się wykręcali i 
wymigiwali od odpowiedzialności, choć byli pod presją życzenia ich Mistrza.  

 Ale może właśnie na tym polegał błąd? Polegał on na tym, że zamiast od razu się zwrócić do Jezusa o pomoc, 
niepotrzebnie się zastanawiali nad możliwymi rozwiązaniami w ramach ich własnych możliwości. Może Jezus od nich oczekiwał, 
że po prostu zrobią, co w ich mocy a potem powiedzą: „Mistrzu nakarmiliśmy tyle i tyle. Resztą się musisz Ty zająć.” Niestety 
zaczęli szukać wymówki i przeszkody się tylko piętrzyły przed nimi. 

 Ta Ewangelia nie tylko nam mówi o wielkiej mocy Jezusa i o Jego wielkiej miłości 
od ludzi. To nie tylko opowiadanie o cudzie, który symbolizował przyszłą Eucharystię i 
przyszły Kościół, gdzie Chrystus nas karmi swoim Ciałem w postaci chleba nasycając 
nieprzeliczone rzesze, i to codziennie. Ta Ewangelia mówi nam także o tym, że kiedy Bóg 
nas prosi, albo kiedy jest sytuacja, że trzeba pomóc lub rozwiązać problem, to powinniśmy 
zrobić co w naszej mocy, nawet jeśli to jest niewiele i nasza pomoc nie spowoduje wielkiej 
różnicy. Chodzi o to, że dla kogoś, może tylko dla jednej osoby, ta różnica będzie znacząca i 
dlatego warto, choćbyśmy nie uratowali wszystkich i nie zaspokoili wszystkich potrzeb. 
Następnym krokiem zawsze powinna być prośba o pomoc skierowana do naszego Pana. Ta 
modlitwa znanego kandydata na ołtarze,  Ojca Dolindo jest bardzo wymowna w takich 
sytuacjach: „Jezu, Ty się tym zajmij.” To prośba, aby Bóg przyszedł z pomocą naszej 
słabości i ograniczeniom. Nie jest to wymówka, abyśmy my nie musieli nic robić. Ma to być 
zawsze prośba, w którą jest wkalkulowane, że ja zrobię, co tylko będę mógł a resztą Bóg się 
zajmie. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk, OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA        
                         6, 1-15 

Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora 

Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim 

wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, 

którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam 

ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, 

Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że 

liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: 

«Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, 

wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma 

czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów 

nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę 

otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat 

Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, 

który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 

cóż to jest dla tak wielu?»  Jezus [zaś] rzekł: «Każcie 

ludziom usiąść». a w miejscu tym było wiele trawy. 

Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 

pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy 

dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z 

rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, 

rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic 

nie zginęło».  Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów 

jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 

dwanaście koszów. 



    Czytanie  z drugiej księgi królewskiej   
                        4, 42-44                                                     

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, 
przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, 
dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże 

w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech 
jedzą!»  Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę 
między stu ludzi?» A on odpowiedział: «Podaj 

ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się 
i pozostawią resztki».  Położył więc to przed nimi, 
a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa 

Pańskiego. 

 

Czytanie z listu św. pawła apostoła do 
efezjan                  
                                                                     4, 1-6 

Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście 
postępowali w sposób godny powołania, do jakiego 
zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, 
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem 
w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki 
więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo 
też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze 
powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest 
i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 

       Og ł osz e nia  

 

 

• W poniedziałek, 26 lipca zapraszamy na 
wieczorną Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo 
eucharystyczne. 

• Zachęcamy wszystkich do korzystania z 
możliwości adoracji w naszym kościele. 
Adoracja jest co środę  i trwa od porannej  Mszy 
Św. o 8:30 do godziny 8 wieczorem. 
Skorzystajmy z tej szczególnej okazji do 
modlitwy. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane 
na miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka 

na lipiec                                                   

Intencja powszechna:                 

Przyjaźń społeczna  

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych 

sytuacjach społecznych, gospodarczych           

i politycznych byli odważnymi i pełnymi 

pasji twórcami dialogu i przyjaźni.  

 

  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   

"Czujesz się osamotniony. Postaraj się 

odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej 

samotny".  

                          Homilia, Sopot, 1999 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 

 Ogłoszenie o pracę!!!  

Nasza parafia św. Małgorzaty Marii poszukuje osób na pól etatu 
do sprzątania szkoły, kościoła oraz budynku starej szkoły                                                       

a także do koszenia trawników i odśnieżania śniegu.                                                                          
Po więcej informacji prosimy dzwonić do Greg Freund pod numer 

telefonu 847-658-7625 ext.116.   

 

Kolekta z weekendu  24-25 lipca                                                          

będzie opublikowana w sierpniu. 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

Św. Joachim i św. Anna - rodzice, dziadkowie i wychowawcy 
 

Imiona rodziców Maryi i zarazem dziadków Jezusa są nam dobrze znane. 
Wynika to z faktu, że ich kult w Polsce jest dość rozpowszechniony. Zapewne 
powodem tego jest nasze, pełne sentymentu, podejście do kobiecej części rodu 
Jezusa. Kochamy mocno Najświętszą Maryję Pannę i swą miłość przelewamy 
również na Jej matkę - św. Annę. Dlatego liturgiczne wspomnienie św. Anny i 
św. Joachima cieszy się u nas tak dużymi względami. 
Współcześnie czcimy rodziców Maryi wspólnie, choć początkowo przeważał 
kult św. Anny. Przywędrował on do Polski już w XIV wieku, kiedy Stolica 
Apostolska ustaliła datę święta na 26 lipca. Zawsze wyjątkową czcią otaczano 
babcię Jezusa na Śląsku. Do dziś największej czci doznaje ona na Górze św. 
Anny k. Opola, gdzie znajduje się cudowna figura tej Świętej. Przedstawia ona 
św. Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję i Jezusa, dlatego powszechnie jest 
nazywana Świętą Anną Samotrzecią - co można tłumaczyć „we troje razem”. 
O św. Joachimie i św. Annie nie wiemy jednak za dużo. Pismo Święte o nich nie wspomina. Trochę więcej 
światła na te postaci rzuca jeden z apokryfów - Protoewangelia Jakuba z końca II wieku. Z niego właśnie 
dowiadujemy się o imionach dziadków Jezusa. Wiemy też, że byli oni długo bezdzietni. Dopiero wytrwała 
modlitwa Joachima przez czterdzieści dni na pustyni wyjednała łaskę u Boga. Dar dany im w podeszłym 
wieku został przepowiedziany przez anioła, który określił mającą się narodzić córkę jako „radość ziemi”. 
Zapewne św. Joachim i św. Anna byli dobrymi rodzicami, czego bezdyskusyjnym przykładem jest Maryja. 
Właśnie Ona przyjęła w pokorze Boże wybranie, spełniając Jego wolę wobec siebie. Podkreślił to sługa Boży 
Jan Paweł II 21 czerwca 1983 r. właśnie na Górze św. Anny, kiedy powiedział, że: „Syn Boży stał się 
człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego Matką”. 
W wielkiej mierze Maryja mogła stać się Matką Zbawiciela dzięki dobremu wychowaniu, które otrzymała w 
domu rodzinnym. Warto więc postawić pytanie: Czy my potrafimy wyciągnąć z tego właściwe wnioski dla nas 
samych? Trzeba nam pytać o styl wychowywania naszych pociech. Z niego wynika ich stosunek do sacrum, do 
świata Bożych planów wobec każdego z naszych dzieci. 
Św. Joachim i św. Anna na pewno mieli świadomość tego, że  ich obowiązkiem jest dobre przygotowanie 
Maryi do wypełnienia zadań, które Bóg przed Nią postawił.   

          Dla Najmłodszych  








