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UUROCZSTOŚĆROCZSTOŚĆ    BBOŻEGOOŻEGO  CCIAŁAIAŁA  

 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

CCHRYSTUSHRYSTUS  JJESTEST  ZZ  NNAMIAMI  WW  NNAJŚWIĘTSZYMAJŚWIĘTSZYM  SSAKRAMENCIEAKRAMENCIE    

  Tak wielu ludzi gardzi dziś Eucharystią, nie  

szanuje jej, często z lenistwa w niej nie  

uczestniczy, chociaż do kościoła ma tak blisko. 

Można odnieść wrażenie, że im więcej jest  

samochodów, tym mniej ludzi w kościele,  

a kiedyś, szczególnie mieszkańcy wiosek, szli wiele  

kilometrów w śniegu, błocie, w letnim skwarze  

i jesiennej słocie, aby uczestniczyć w Eucharystii.  

Dziś ci sami ludzie, chociaż już starsi, wolą  

siedzieć w domu, wyjechać na działkę, niż pójść 

albo pojechać do kościoła.  

  9 czerwca 1945 roku złożono w skarbcu na  

Jasnej Górze srebrną puderniczkę i mały  

medalik - konspiracyjne naczyńka, w których od 

czerwca 1942 roku do lipca 1944 roku przynoszono 

na Pawiak w Warszawie Komunię Świętą.  

Do puderniczki i medalionu dołączony był  

dokument podpisany przez więźniarki Zofię  

Kossak-Szczucką i Wandę Bieńkowską.  

Więźniowie,  którzy otrzymywali  tam  

Komunię Świętą, pisali: „Całym sercem wam  

dziękujemy. Czym są dla nas te przesyłki, wiecie.  

Czy możecie przeżyć większe szczęście w życiu?".  

  Niech to świadectwo stanie się dla nas powodem 

do refleksji nad naszą postawą wobec Jezusa,  

który z miłości do człowieka zapragnął stać się 

chlebem powszednim. Papież Benedykt XVI  

powiedział w Kolonii do młodzieży:  

„Chrystus stał się dla nas chlebem, abyś mógł  

Go podeptać, ale wcale nie oznacza to, że masz 

prawo to zrobić". Prośmy Boga, aby Eucharystia 

odmieniła nasze życie i stała się prawdziwie spotkaniem z Bogiem, który ukrył się  

w Najświętszym Sakramencie.  

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Jana 6, 51wg Św. Jana 6, 51--5858  

Jezus powiedział do Żydów: 

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił  

z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie 

żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje Ciało wydane za życie świata». 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi,  

mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało 

do jedzenia?» 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,  

powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli 

Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, 

nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spoży-

wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 

wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-

nym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  

a Krew moja jest prawdziwym napojem. 

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 

trwa we Mnie, a Ja w nim. 

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję 

przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa,  

będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który 

z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten,  

który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 

Kto spożywa ten chleb, będzie żył  

na wieki». 

duszpasterstwo.org 



IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE    NANA    

CCZERWIECZERWIEC  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

DDROGAROGA  SERCASERCA..  

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi  

życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Matka prosi syna, by poszedł do kościoła. 

- Dlaczego? - pyta syn. - Po pierwsze wiesz, że jest 

taki obowiązek, a po drugie jesteś księdzem. 

Procesja Bożego Ciała przypomina ludziom 

świeckim i kapłanom, jak wielką wartością jest 

Jezus obecny pod postaciami Chleba i Wina. 

Tadeusz Chudecki ma niewierzącą znajomą,  

która z bólem wyznaje: "Chodzę do kościoła,  

stoję na Mszy, ale nie spłynęła na mnie łaska. 

KKOLEKTAOLEKTA  06.07.202006.07.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $    19,080.50 

         Inne          $           317.00 

Razem          $       19,714.50  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI    

PPOWTÓRZONEGOOWTÓRZONEGO  PPRAWARAWA    

PPWTWT  8, 28, 2--3. 143. 14BB--1616AA  

Mojżesz powiedział do ludu: 

«Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię  

prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat 

na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, 

co jest w twym sercu: czy strzeżesz Jego nakazu, 

czy też nie? 

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, 

której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie,  

bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko  

chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje  

wszystkim, co pochodzi z ust Pana. 

Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię  

wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię 

prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną 

wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię  

suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze  

skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni  

manną, której nie znali twoi przodkowie». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  

DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  1 K1 KOROR  10, 1610, 16--1717  

Bracia: 

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, 

czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, 

który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele 

Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, 

liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem 

bierzemy z tego samego chleba. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.givecentral.org/location/260/allevents
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone


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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   
 Obecnie   na mszy świętej może być obecna liczba wiernych, 

która nie przekracza 30% miejsc siedzących w kościele, przy 

zachowaniu wymaganego dystansu. Oznacza to, że w naszym 

kościele może być do 100 osób na  poszczególnej mszy.  

Tak więc msze będą w naszym kościele  od poniedziałku do 

piątku o 7:00 i 8.30 rano. Oraz w sobotę o 8:30 AM. Msze 

niedzielne w soboty o 4:30 PM po angielsku i o 6:30 PM po 

polsku. W niedziele o 7, 9, 11 rano i 4:30 PM po angielsku 

oraz o 1:00 PM w języku polskim. Msze święte w języku  

polskim są też w poniedziałki o 7:00 PM. W dalszym ciągu 

będą transmisje mszy świętych z naszej parafii  w tygodniu  

o 8:30 AM oraz w niedziele o 9:00 AM po angielsku i o 1:00 

PM po polsku. Miejsce na mszy świętej niedzielnej  trzeba 

rezerwować korzystając z linku na stronie internetowej  

naszej parafii albo  dzwoniąc do biura parafialnego od  

poniedziałku do czwartku między  9:00 AM i 2:00 PM oraz 

w piątki od 9:00 AM do 12:00 PM na numer 847-658-7625.   

Podczas mszy maski są obowiązkowe. Rezerwacje są dostęp-

ne tylko dla zarejestrowanych parafian. Miejsc na Mszach 

Świętych w zwykłe dni tygodnia nie trzeba rezerwować. 

 Linki do transmisji Mszy Św. są na stronie internetowej 

www.saintmargaretmary.org lub  na www.facebook.com/

saintmargaretmary   

  Godziny otwarcia kościoła na prywatną modlitwę są nastę-

pujące: Poniedziałki 9:30 AM – 6:00 PM, Wtorki, Środy, 

Czwartki i Piątki  9:30 AM-8:00 PM, Soboty 9:30 AM -3:00 

PM. W Niedziele kościół będzie niedostępny na prywatną 

modlitwę ze względu na odprawianie Mszy Świętych z udzia-

łem wiernych. Adoracja  Najświętszego Sakramentu  w Środy 

9:30 AM-8:00 PM w kościele. 

 Spowiedzi w soboty i niedziele są w dalszym ciągu zawieszo-

ne, ale kapłan jest  dostępny na spowiedź w biurze parafial-

nym we wtorki, środy i czwartki od 6:30  do 7.30 wieczorem. 

Przy spowiedzi proszę zakładać maskę. 

 Uroczystej procesji w tym roku nie będzie.  Zapraszamy na 

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zewnątrz 

kościoła od 2:30 PM do 3:30 PM. Proszę podjeżdżać  

samochodem na wskazane miejsce i przyjąć błogosławień-

stwo pozostając w samochodzie. 

https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1


SŁUCHAJ JEGO GŁOSU 
 

Drodzy Przyjaciele! 
 
Każdego roku  o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną 
kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: 
SŁUCHAJ JEGO GŁOSU. Te słowa Chrystusa uświadamiają 
nam, że jesteśmy powołani do  słuchania   głosu  Jezusa  
i dawanie świadectwa o naszej wierze w słowach i uczynkach. 
Jak co roku, również teraz zwracam się do Was w tym trudnym 
czasie,  z prośbą o konkretne wsparcie Kościoła w jego szerszej 
formie, jaką jest nasza Diecezja Rockford. 
 
Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną,  
możemy kontynuować okazywanie miłości Chrystusa  
potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom, młodzieży  
i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach poprzez  
różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak :  
przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia 
poczętego i ludzkiej godności, duszpasterstwo młodzieży, czy  
troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko  
niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę 
Diecezjalną. Oczywiście wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość 
kształcenia katechetów, diakonów, formatorów młodzieży , dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego 
tak ważne jest nasze wsparcie tej kolekty.   
 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez  
złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $112,061.00. Jest to  
nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii   
i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina  
może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.  
 
Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, 
proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel . Z obliczeń komitetu  
finansowego wynika, że gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą 
$150 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją 
wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie 
uda się nam zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej. 
 
Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani 
zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować.  
Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was w codziennych modlitwach prosząc dla Was o łaskę 
zdrowia i błogosławieństwo Boże.  
 
 

Pokój i Dobro 
O. Piotr Sarnicki OFM Conv. 
  

SSŁUCHAJŁUCHAJ  JJEGOEGO  GGŁOSUŁOSU  

AAPELPEL  DDIECEZJALNYIECEZJALNY  20202020  



 



 



 


