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Parafia Św. Małgorzaty Marii

Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Gdy on jeszcze mówił,
oto obłok świetlany osłonił ich,
a z obłoku odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie!»”
Mt: 17:5

R EFLEKSJA
NA GÓRĘ DROGĄ W DÓŁ
Droga ku przemianie w Chrystusie wiedzie przez powolne
wspinanie się nie tyle ku szczytom doskonałości, co raczej
ku głębiom poznania swej samotności i pustki. Dopiero za
nią widać Oblicze Szczęścia. Jest to szczyt nieoszczędzania
siebie w miłości. To szczyt, który jest otchłanią i przepaścią.
Sam Bóg nie oszczędził swojego Syna, i chociaż Golgota to
góra, w sercu Jezusa była dolina ciemności i opuszczenia.
Gdy Abraham wchodził krok po kroku po zboczu góry
Moria, schodził w opuszczenie, w przepaść serca. Szczytem
jego przemiany było jednocześnie duchowe opuszczenie.
Dla Boga i dla Abrahama szczyt miłości oznaczał przepaść
utraty najukochańszej osoby – syna!

Słowa Ewangelii
wg Św. Mateusza 17,1-9
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego,
Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy
rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
Na taki szlak duchowego wędrowania Jezus zabrał „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz,
apostołów. Zabiera i Ciebie, jeśli tylko chcesz być tak blisko, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jak blisko byli Jan, Jakub i Piotr. Nie wszystkich zabrał tak jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
wysoko i jednocześnie tak głęboko. Jezus był porywającą Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany
osobą. Seorsum solos, czyli każdego samotnie wprowadzał osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest
w tę samotność, poza którą jest dopiero pełnia Obecności. mój Syn umiłowany, w którym mam
Naczynie musi być puste, by mogło być napełnione. Serce upodobanie, Jego słuchajcie”
musi być samotne i opuszczone, by mogło doznać olśnienia
Obliczem Boga. Na audiencję przed oblicze władcy do sali Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo
pałacu królewskiego wchodzi się samotnie. Droga się zlękli.
z Jezusem dla każdego z tych trzech była duchową
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł:
edukacją. Najpierw poznali swą pustkę i samotność, aby
„Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy,
odkryć pełnię ojcowskiego serca, wpatrując się w Oblicze
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
swego Nauczyciela.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im
Ktoś, kto nie poznał swej pustki i samotności, nie może
mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym wipomóc innym przejść tą samą drogą do Boga. W tej
dzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.
tajemnicy nie tylko mieści się sens celibatu, ale też sens
opuszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy zostali
porzuceni przez małżonka, sens wdowieństwa, sens odtrącenia przez innych, sens i wartość jakiegokolwiek
osierocenia.
Pustka to pierwszy krok do pełni. Jak wielu z nas mówi: czuję się pusty, niepotrzebny nikomu i nienadający
się do niczego! Z powodu takiego doświadczenia ludzie wkraczają na dwie drogi: uzależnień od jedzenia,
alkoholu, internetu, seksu, pracy itd. albo na drogę coraz głębszego wznoszenia się ku odkryciu ojcostwa
Bożego. Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym, poza drogą przez własną ciemność do światła
Oblicza Bożego, jesteśmy zagrożeni uzależnieniem. Jesteśmy ogarnięci pragnieniem czegoś bardziej
ekscytującego niż to, co przynosi życie. Ale kiedy to zdobywamy, stajemy się pochwyceni i zniewoleni.
Pojawia się zagubienie i jeszcze większa rozpacz, bo poza Obliczem Boga żadna inna twarz nie daje nasycenia.
Być może podejmujesz ciągle próby oszukania swej pustki czymkolwiek lub kimkolwiek, doświadczając
w efekcie jeszcze większego wstydu. Co kilkanaście minut telewizja wmawia nam reklamami, że pełnia
szczęścia jest na wyciągnięcie ręki wypełnionej banknotami. Tymczasem nic innego i nikt inny nie wypełni
twojej pustki, tylko wędrówka przez swoją pustkę ku pełni Bóstwa w Jezusie.
AUGUSTYN PELANOWSKI OSPPE

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA DANIELA
DN 7,9-10.13-14
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata

Parafia Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron
Św. Małgorzaty Marii Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. Strumień ognia
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć
Website

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają
847 658-7625 Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską,
847-658-7882 a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest
847-658-6071 wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie
847-658-5313 ulegnie zagładzie.
224-436-0320
847-658-9339
ZYTANIE Z RUGIEGO LISTU ŚW
IOTRA
847-658-7699

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański
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Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

Najmilsi:
9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy,
1:00 pm - 3:00 pm gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go
doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba,
kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli
będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym
miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych
sercach.

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm 
7:00 am
8:30 am
7:00 am 
9:15 am

O GŁOSZENIA

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:


9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

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

W poniedziałek o 7 wieczorem zapraszamy na Mszę św.
i nabożeństwo eucharystyczne.
Dziś po mszy świętej są sprzedawane bilety na loterię, która
się odbędzie podczas naszego Summer Festu, który odbędzie
się 27 sierpnia. Serdecznie zachęcamy do kupna.
Zapraszamy także wszystkich chętnych, ludzi dobrej woli,
chętnych do pomocy podczas Summer Fest do zgłoszenia się.
Będzie można się zapisywać przy stoliku z biletami.
Jest jeszcze jedno ogłoszenie odnośnie Summer Festu.
Podczas naszego pikniku są potrzebne generatory. Prosimy
osoby chętne do pożyczenia, aby się zgłosiły. Serdeczne Bóg
zapłać.

