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Uroczystość                                                  

Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa 

 

 

                                     

  



 
  
 

 W dzisiejszą niedzielę, podczas 
której celebrujemy Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, Kościół zaprasza nas do   

dziękczynienia za jeden z 
największych darów, jakim jest Eucharystia.  

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 
“Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia 
chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie 
kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą 
Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem 
Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a 
mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”. 

Prawdę, że Eucharystia jest centrum życia Kościoła, możemy 
zobaczyć na przykładzie Św. Matki Teresy z Kalkuty. 
Większość ludzi wie, że Misjonarki Miłości, które założyła, 
poświęcają swoje życie służąc Chrystusowi w najuboższych  
i najsłabszych.  

Swoją pracę bardzo często wykonują w ubogich dzielnicach  
i slumsach, gdzie panują straszne warunki. Wiele osób na 
własne oczy widziało Matkę Teresę i jej siostry pracujące w 
ten sposób. Dziennikarze i pisarze napisali wiele artykułów              
i książek na ten temat. Wiele razy spotykali Matkę Teresę obmywającą rany człowieka trędowatego albo bandażującą 
kalekę, który umiera z powodu gangreny. Bardzo często ci dziennikarze nie byli w stanie wejść do przytułku z powodu 
strasznego fetoru jaki tam panował. Pewnego dnia Matka Teresa wzięła do swojego przytułku kobietę, która leżała na 
ulicy Kalkuty. Jej ciało było pokryte otwartymi wrzodami i atakującymi je robakami. 

Matka Teresa z cierpliwością i delikatnością wykąpała ją, wyczyściła rany i ubrała. Wtedy kobieta spytała: “Dlaczego to 
robisz, nie każdy zrobiłby to, co ty. Kto cię tego nauczył?” Mój Bóg - odpowiedziała Matka Teresa. Jak ma twój Bóg na 
imię? - spytała kobieta. Ty znasz bardzo dobrze imię mojego Boga. Mój Bóg nazywa się miłość. Niewiele jednak ludzi 
wiedziało i wie, skąd Matka Teresa i jej siostry 

 czerpią tyle wewnętrznej siły do tak ciężkiej służby każdego dnia. Siostry 
Misjonarki Miłości spędzają cztery godziny dziennie na adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Bliskość Jezusa w Eucharystii i zjednoczenie 
sióstr z Nim daje im siłę, entuzjazm i odwagę do codziennej służby. Jako 
katolicy mamy szansę i możliwość stawania się eucharystycznymi ludźmi. 
Oznacza to, że Eucharystia jest centrum naszego życia. Katechizm wyraża tą 
prawdę następująco: „Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem 
całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a 
Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia". Eucharystia 
uczy nas bycia ludźmi ofiarnymi, pomaga nam zwalczać nasz egoizm. 
Przyjmując Jezusa w Eucharystii nasze serce i wola są gotowe naśladować 
Go w jego miłości. 

 

O. Piotr Sarnicki OFMConv. 

Gwardian Klasztoru  

 
 

  Od o. Piotra   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                                
                      v          9, 11b-17  

Jezus Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a 
tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. 
Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy 
przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw 
tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie 
mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo 
jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: 
«Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy 
tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy 
i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». 
Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. 

Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im 
rozsiąść się gromadami, mniej więcej po 
pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali 
wszystkich. 

A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w 
niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, 
połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. 
Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z 
tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków. 



    Czytanie  z księgi Rodzaju                     14, 18-20 

 

Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ 

był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, 

mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga 

Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie 

błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich 

wrogów!» Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.  

 
 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostoła do  koryntian                              11:23-26 

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan 

Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki 

uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was 

wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, 

skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten 

jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy 

pić będziecie, na moją pamiątkę!» 

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć 

Pana głosicie, aż przyjdzie. 

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek, 20 czerwca zapraszamy na wieczorną mszę św. o 

7:00 pm i nabożeństwo czerwcowe.  

• W piątek, 24 czerwca przypada święto Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. W ten dzień o godz. 7:00 pm będzie odprawione specjalne 

nabożeństwo w jęz. angielskim dla uczczenia Boskiego Serca, na 

które serdecznie zapraszamy.  

Intencja Papieża Franciszka                           
na  czerwiec          

Intencja:                                                                       
Módlmy się za Rodziny  

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym 

świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały 

bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym 

życiu.  

  Słowa Św. Jana Pawła II                              

W wielu krajach obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli – 
według bardziej znanego określenia łacińskiego – uroczystość Corpus Domini (Boże Ciało). 

   

 W każdą niedzielę wspólnota Kościoła gromadzi się wokół Eucharystii, sakramentu odkupieńczej ofiary 
Chrystusa, ustanowionego podczas Ostatniej Wieczerzy. Jednakże lud chrześcijański otaczał tak wielkim kultem tę 
centralną tajemnicę wiary, że mniej więcej siedemset lat temu postanowiono wprowadzić specjalne święto, które 
pozwalałoby wiernym w pełni wyrazić uwielbienie dla Ciała i Krwi Chrystusa – źródła i szczytu życia Kościoła. 
    
    Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym 
Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach 
świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal 
idzie po drogach świata i przez tę swoją „wędrowną” obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: 
umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju. 
    
    Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas 
– tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus – gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach                            
i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji. 
    
    Chrystus głosi wszędzie to samo orędzie: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”, a w Eucharystii 
ofiarowuje samego siebie jako duchową moc, która pozwala wypełniać to Jego przykazanie i budować cywilizację 
miłości. 
   
    Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej 
Elżbiety niosąc w łonie Jezusa, krótko po Jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną ikonę, pospieszył 
na spotkanie współczesnego człowieka, aby z odnowioną miłością głosić mu Dobrą Nowinę zbawienia 

                                                                                                                                           Anioł Pański, 14 czerwca 1998 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  

 
 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  11/12  czerwca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $            17,555.92   
 Donacje  $                 425.00                                                               

                                 $           17,980.92                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $             4,252.00                                    

 Donacje $                    75,00                                                      

   $              4,327.00     

 Razem                  $            22,307.92  

Budżet $27,000          Kwota brakująca     (4,692.08)  

 

Modlitwa za ojców 

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starym.   

                        Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje 

dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale 

przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce. 

Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. 

 Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu. Uczyń go 

bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo "ojciec" będzie zawsze dla 

niego symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko. 

Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które - według nich - nie 

spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci, 

którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze. 

 Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich.                          

Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas pożegnania z synem 

czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny, także ojcowie potrzebują 

wsparcia (matki nie są jedynymi osobami, które płaczą). 

Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywiście doskonale rozumiesz ojców. W 

Twej niewyczerpanej miłości  (i niewyczerpanym doświadczeniu!) 

błogosław ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i starym. 

 

*** 

Modlitwa                                    

za zmarłego ojca 

Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie 

ojcostwo, zmiłuj się nad zmarłym 

swoim sługą N., który jako dobry 

ojciec troszczył się o swoją rodzinę; 

nagródź jego miłość i wierność 

Twoim pokojem, a osieroconą rodzinę 

otocz swoją opieką. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen. 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Święta Małgorzata Maria Alacoque i objawienia 

Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej 
już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się 
z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego 
nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu 
miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i 
wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy. 

Objawienie pierwsze:                                                                                                                                         
Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus 
niespodziewanie ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Odsłonił przed 
skromną zakonnicą tajemnice swego Boskiego Serca. Jezus tak objawił wielką miłość do człowieka: "Moje Boskie 
Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni 

tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a 
które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia". Po tych słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje 
bijące Serce, a następnie zażądał jej serca. Oddała Mu je z radością, a On zanurzył je w swoim Sercu, po czym zwrócił Małgorzacie Marii "jako 
płomień gorejący w kształcie serca". Powiedział, że jest to drogocenny zadatek Jego miłości, która trawić będzie ją do ostatniej chwili. Od tej pory 
zakonnica miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, który narastał w każdy pierwszy piątek miesiąca.      
Objawienie drugie:                                                                                                                                                                                                  
Niedługo później siostra Małgorzata Maria doznała drugiego objawienia. Pewnego dnia udała się do kaplicy klasztornej, gdzie Zbawiciel już na nią 
czekał. Zobaczyła wtedy po raz kolejny Serce Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na tronie z ognia i promieni. Św. Małgorzata mogła nawet 
dostrzec ranę zadaną włócznią. Serce otaczała korona cierniowa, a u góry wieńczył Je krzyż. Jezus zażądał, by Małgorzata Maria przyprowadziła 
siostry i braci do Jego Serca. Polecił też powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich miłość. Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie 
czerpali z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela. "To nabożeństwo jest ostatnim 
wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach" - oznajmił Jezus siostrze Małgorzacie Marii.               
Objawienie trzecie:                                                                                                                                                                                                            
2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata Maria zatopiona w modlitwie przed tabernakulum, nawet nie przeczuwała, co się zaraz wydarzy. Nagle pojawił 
się przed nią Pan Jezus. Z Jego ran biła niezwykła jasność. Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie 
odpłacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia. 
"Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność" - Zażądał, by przyjmowała Komunię św. tak 
często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek 
między godz. 23.00 a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku Chrystusa, który stał się Jego udziałem w 
Ogrodzie Oliwnym.                                                                                                                                                                                                       
Objawienie czwarte:                                          
Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym 
Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie 
szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności 
przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości". Podczas tego 
objawienia Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym 
dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi. 

 
W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w 
listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic. 
Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obiecał: 
 
1.Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
2.Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
3.Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 
4.Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. 
5.Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 
6.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 
7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8.Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 
9.Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony. 
10.Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 
11.Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim 
pozostaną. 
12.Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym 
wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty 
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich 
bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. 

 
Szczególnie ważna jest obietnica dwunasta, zwana Wielką. Jezus zapowiada w niej największą łaskę, jakiej człowiek może dostąpić na ziemi - 
śmierć w stanie łaski uświęcającej. Jej warunkiem jest godne przyjmowanie Komunii św. przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. 
Wielka Obietnica jest niezwykła. Daje wyraz najwyższej troski Pana Jezusa o nasze zbawienie i dowód Jego wielkiego miłosierdzia. Powinniśmy 
pamiętać, że dwunastą obietnicę złożył Chrystus w akcie wyjątkowej hojności - w "nadmiarze miłosierdzia Serca swojego". 
Wielka Obietnica wlała nadzieję w dusze rzeszy wiernych i znacznie przyczyniła się do ożywienia pobożności. Ludzie gorliwie przystąpili do 
praktyk pierwszopiątkowych. Dziś każdy z nas zna sentencję: "Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do 
nieba". 
Do Komunii św. trzeba przystępować w kolejne pierwsze piątki miesiąca. Jeżeli zdarzy się, że np. z powodu choroby nie możemy w kolejny 
pierwszy piątek przyjąć Ciała Pana Jezusa, to naszą nowennę trzeba rozpocząć od nowa. Ważna jest także intencja Komunii św., którą w tym dniu 
przyjmujemy jako wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w Najświętszym Sakramencie.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




