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 Uroczystość  
Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa           

 



Od o. Witolda  
 

   
      

    Dziedzictwo naszej parafii 

  

 Wydarzyło się to w Fatimie podczas objawień. Właściwie to 
było to podczas trzeciej z kolei wizyty anioła. 

 „Anioł ukazał się po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad 
którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do 
kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na 
ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę: 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej 
pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, 
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata 
jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi 
jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca         
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę 
nawrócenia biednych grzeszników. 

 Następnie podnosząc się z klęczek wziął znowu w rękę kielich        
i   Hostię. Hostię podał Łucji, a zawartość kielicha podał Hiacyncie              
i Franciszkowi do wypicia mówiąc równocześnie: -„Przyjmijcie Ciało            
i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych 
ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!" Potem 
znowu uklęknął i odmówił z nami trzy razy tę samą modlitwę: „Trójco 
Przenajświętsza" i znikł.” 

 Jak widzimy, Eucharystia była bardzo ważnym elementem, o którym anioł się starał pouczyć dzieci. Anioł już wcześniej uczył je jak się 
modlić oraz wyrazić ich miłość poprzez ofiarę. Jednak dzieci potrzebowały jeszcze nauki, która była bardzo istotna – nauki o Eucharystii. 

 Kolejny przykład, tym razem z wcześniejszego okresu, bo z XIII wieku. W Kościele w ówczesnym czasie szerzyła się powszechna 
apatia wśród wiernych odnośnie wiary a szczególnie w kwestii katolickiej nauki o Eucharystii. Papież zwołał Sobór; tematem Soboru 
Laterańskiego IV było wzmocnienie wiary i szacunku dla Eucharystii.” 

 Święty Franciszek z Asyżu, ojciec i założyciel naszego Zakonu, jest dobrze znany poprzez radykalne przylgnięcie do „Pani Ubóstwa” i 
jego miłość do wszystkich Bożych stworzeń. Jednak, właściwie św. Franciszek pałał wielką gorliwością wobec Najświętszego Sakramentu i 
moglibyśmy powiedzieć, że to właśnie było najbardziej podstawowym tematem jego duchowości. Święty Franciszek był na Soborze i przyjął jego 
postanowienia do serca. 

 „Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali 
wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na 
ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednane z Wszechmogącym Bogiem”, pisał święty w swoim liście do całego Zakonu. 

 Mając na uwadze to wszystko, musimy bracia i siostry pamiętać o tym, że patronką naszego kościoła i parafii jest święta Małgorzata 
Maria. Jej przesłanie dotyczy czci wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ostatnią niedzielę obchodziliśmy uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej, w tę niedzielę – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – czyli Eucharystii. W piątek 11 czerwca będziemy 
liturgicznie obchodzić święto Najświętszego Serca. Te wszystkie wątki łączy jeden. Trójca i Eucharystia oraz Przenajświętsze Serce, wszystko to 
odnosi się bezpośrednio do Boga i Pana naszego obecnego wśród nas. 

 Oto dlaczego pragniemy zaprosić wszystkie rodziny naszej parafii do uczestniczenia w Akcie Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w rodzinach. W dzisiejszym biuletynie znajdziecie tekst tego aktu intronizacji, który będziecie mogli użyć w waszych domach zapraszając 
Najświętsze Serce Jezusa, aby królowało wśród was. W tym tygodniu będzie po porannych Mszach Świętych o 8:30 we wtorek, środę i czwartek 
Triduum modlitw przed Najświętszym Sakramentem przygotowujących do tego wydarzenia. W dzień święta, w piątek 11 czerwca, zapraszamy 
was wszystkich, abyście wspólnie w waszych domach, jako rodziny przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa odmówili ten Akt 
Intronizacji i zaprosili Jezusa do siebie. Możecie również przyjść wieczorem tego dnia do naszego kościoła, gdzie będziemy mieć adorację o 7 PM, 
uwielbiając naszego Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie i także odmawiając ten akt intronizacji wspólnie. Ważne jest jednak, abyście to 
uczynili wspólnie w rodzinach. 

 Bracia i siostry, Jezus zawsze nas zaprasza, abyśmy Jemu poświęcali szczególną uwagę. Ponieważ jest On 
obecny wśród nas, Trójjedyny Bóg, w Eucharystii, najlepszym sposobem uwielbienia Go jest właśnie poprzez ten 
sakrament. Jednocześnie jest to spuścizna, którą nasza parafia otrzymała poprzez naszą patronkę św. Małgorzatę 
Marię. „Jezus poprosił Małgorzatę, by często przystępowała do Komunii świętej, szczególnie w pierwsze piątki 
miesiąca oraz odprawiała nabożeństwo Godziny świętej w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek, by towarzyszyła 
Mu w Ogrójcu.” Tak więc ze względu na naszą patronkę, powinniśmy w szczególny sposób czcić Jezusa w 
Eucharystii. Powiniśmy szerzyć ten kult i pobożność. Najlepiej jest zacząć od swojej własnej rodziny. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk, OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MARKA

                              14, 12-16. 22-26  

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali 

Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci 

spożywanie Paschy?» 

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie 

do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim 

i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: 

Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi 

uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam 

przygotujecie dla nas». 

Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, 

tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. 

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał 

im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i 

odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł 

do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 

wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z 

owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w 

królestwie Bożym». 

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. 

   Od o. Witolda 



    Czytanie z księgi wyjścia         
                                                           24, 3-8 

Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana 

i wszystkie Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: 

«Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy». 

Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano 

zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do 

liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom 

izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. 

Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi 

skropił ołtarz. 

Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi.                             

I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy 

posłuszni». 

Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew 
przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych 
słów». 

Czytanie z listu do hebrajczyków          
                 9, 11-15 

Bracia: 

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez 

wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – 

uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez 

własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął 

wieczne odkupienie. 

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi 

skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile 

bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu 

samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z 

martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 

I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, 
poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego 
przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili 
spełnienia obietnicy. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 7 czerwca zapraszamy na wieczorną Mszę Św. o 

6:30 i nabożeństwo czerwcowe. 

• Przypominamy, że w czasie wakacyjnym, czyli do weekendu po 

Labor Day, niedzielnej Mszy Św. o 4:30 po południa nie będzie.  

• Bracia i siostry, w piątek, 11 czerwca będzie święto 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jako parafia chcemy się w 

szczególny sposób przygotować do tego święta. Planujemy 

Triduum przed tym świętem podczas porannych Mszy Św. o 8:30 

we wtorek, środę i czwartek. W dzień święta, czyli w piątek 11 

czerwca o godz. 7 wieczrorem będzie specjalne nabożeństwo w 

jęz. angielskim dla uczczenia Boskiego Serca, na które 

serdecznie zapraszamy. Zachęcamy wszystkich do dokonania 

aktu intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszych 

rodzinach. W biuletynie znajdziecie tekst tej intronizacji i 

zachęcamy, abyście to w rodzinach razem uczynili w dzień 

święta Boskiego Serca Pana Jezusa.  

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na miejscu, 

pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża  

Franciszka na czerwiec                                                    

Intencja ewangelizacyjna:                                                   

Piękno małżeństwa  

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do 

małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby 

wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.                                 

  Słowa Św. Jana Pawła II   

  Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, 
o swojej miłości, to wszystko w jakiś sposób złożył 
w swym Sercu – w Sercu swego Syna i przez to Serce 
wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. 

Poprzez Serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan 
zbawienia. A jest to plan miłości. Litania do Najświętszego Serca 
Jezusa w sposób przedziwny zawiera tę całą prawdę. 

                                                                                Elbląg, 6 VI 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             6:45 am & 9:15 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 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu  

 Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                      
Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

Diocesan Appeal 2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania $ 114,544  
 
Zobowiązania $   69,893 

Kwota zebrana $   47,563 

Brakująca kwota $   66,981  

 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 TYGODNIOWA   29-30 maja, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $               13,724.92  

 Donacje  $        525.00                                                            

   $               14,249.92                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $    5,402.00             

 Donacje $         135.00                                                      
   $                  5,537.00  

 Razem  $                19,786.92  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 
 
 

I n t r o n i z a c j a  Na j św i ę t sz e g o  S er c a  P a n a  J ez u sa  
   

Błogosławieństwo i zachęta Ojca świętego Benedykta XV 
  
«Pragniemy, aby rodziny chrześcijańskie poświęcały się uroczyście Boskiemu Sercu Jezusa, i to zaraz od dziś. Błogosławimy wszystkie i 
każdą poszczególną rodzinę, która się przyczyni w ten sposób do uznania społecznego najwyższej władzy i praw, jakie miłość 
Przenajświętszego Serca Jezusa ma nad rodzinami chrześcijańskimi». 
 

Akt Intronizacji 
  
   Aby dać dowód wyraźny wiary, wszyscy odmawiają głośno (stojąc) Wierzę w Boga. Osoba przewodnicząca Intronizacji przypomina 
uczestnikom, czego Chrystus Pan oczekuje od rodzin, poświęconych Mu w sposób szczególny, oraz jakich błogosławieństw nadobfitych i 
wyjątkowych rodzinom tym udzieli.  

 
 

Skutki Intronizacji Przenajświętszego Serca Jezusa 
  
   Przez Intronizację Przenajświętszego Serca Jezusa dostępujemy przede wszystkim spełnienia się na nas obietnic danych św. 
Małgorzacie Marii, a skierowanych ku czcicielom tego Boskiego Serca. 
   «Gdziekolwiek obraz mego Serca będzie wystawiony, aby być czczonym w sposób szczególny, ściągnie tam na ludzi obfitość 
wszelkich błogosławieństw». Oto co przyobiecał Zbawiciel: 
   1. Dam im wszelkie łaski, potrzebne w ich stanie. 
   2. Wprowadzę pokój do ich rodzin. 
   3. Pocieszę ich we wszystkich ich troskach. 
   4. Będę ich najpewniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. 
   5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 
   6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean nieskończony Miłosierdzia. 
   7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
   8. Dusze gorliwe wzniosą się prędko do wielkiej doskonałości. 
   9. Będę błogosławił domom, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony. 
   10. Udzielę kapłanom łaski poruszania serc najzatwardzialszych. 
   11. Imiona osób, które szerzyć będą to nabożeństwo, zapisane zostaną w mym Sercu i nigdy zeń wymazane nie będą. 
   12. Obiecuję, w nadmiarze miłosierdzia Serca mego, że jego miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą 
przez dziewięć pierwszych piątków z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w mej niełasce, ani też bez Sakramentów św. i że 
moje Serce będzie ich ucieczką zapewnioną na ostatnią godzinę ich życia. 
 
 Następnie wszyscy klękają przed obrazem Przenajświętszego Serca; kapłan, a w razie jego nieobecności matka, ojciec lub 
osoba, która przewodniczy Intronizacji, odmawia: 
 
 

Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa 
 

(odmawiany podczas Ceremonii Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa w rodzinie przez kapłana lub głowę rodziny) 
 

 
 Najświętsze Serce Jezusa, Tyś objawiło świętej Małgorzacie Marii, że pragniesz panować w rodzinach chrześcijańskich; 
dlatego pragniemy dzisiaj, ogłosić Twoje królowanie nad naszą rodziną. Chcemy odtąd żyć Twoim życiem, chcemy rozwijać w 
sobie cnoty, nie dopuszczać do siebie ducha zeświecczenia, który chce nas od Ciebie oddalić. 
 Prosimy, abyś panował nad naszymi umysłami przez prostotę naszej wiary. Króluj w naszych sercach przez 
bezgraniczną miłość, której płomienie pragniemy podtrzymywać przez częste przyjmowanie Eucharystii. 
 Boskie Serce Jezusa, zechciej przewodniczyć naszym spotkaniom, błogosławić naszym przedsięwzięciom duchowym            
i doczesnym, oddalać troski, uświęcać nasze radości, czynić lżejszymi nasze cierpienia. 
 Jeżeli natomiast, mielibyśmy Cię kiedykolwiek czymś zasmucić, przypomnij nam, o Serce Jezusa, że jesteś dobre               
i miłosierne dla pokutujących. Gdy zaś wybije godzina rozłąki, gdy śmierć rzuci na nas cień smutku i żałoby, dopomóż nam, 
odchodzącym z tego świata i tym, którzy pozostają, poddać się Twoim odwiecznym wyrokom. Pociechą niechaj będzie nam 
wtedy myśl, że przyjdzie dzień, gdy cała nasza rodzina, złączona miłością w niebie, będzie wyśpiewywać na wieki Twoją chwałę  
i Twe niezmierzone miłosierdzie. 
 Niepokalane Serce Maryi oraz św. Józef niechaj ofiarują Tobie nasze poświęcenie, a nam przypominają je przez 
wszystkie dni naszego życia!   
 Niech żyje Najświętsze Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca!   
Amen.   

 
 

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
 
„I ja zachęcam was do odnowy i rozwoju czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przybliżajcie do tego źródła życia i świętości osoby, 
rodziny, wspólnoty parafialne, środowiska, aby mogły z Niego czerpać niezgłębione bogactwo Chrystusa. Tylko ludzie w miłości 
wkorzenieni i ugruntowani potrafią przeciwstawić się cywilizacji śmierci i tworzyć na gruzach nienawiści, pogardy i przemocy 
cywilizację, która ma swe źródło w Sercu Zbawiciela”. 








