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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Wy jesteście światłem świata.
Nie może się ukryć miasto położone na górze.”
Mt 5:14

R EFLEKSJA
JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA
Za jedną z najlepszych gimnastyczek w historii uchodzi
19-letnia Amerykanka, Simone Biles. Mimo młodego wieku
jej bagaż życiowych doświadczeń jest wyjątkowo bogaty.
Gdy była niemowlęciem, opuścił ją ojciec. Matka zaś, zniewolona przez alkohol i narkotyki, przestała się nią zajmować.
Kluczową rolę w jej życiu odegrali pobożni dziadkowie,
którzy otoczyli ją gorącą miłością i przekazali jej wiarę
katolicką. Gdy odkryto jej niebywałe predyspozycje do
gimnastyki, wybudowali oni dla niej niewielką halę, w której
mogła trenować i rozwijać swój niezwykły talent, o którym
jest przekonana, że jest Bożym darem, wymagającym od niej
ciężkiej pracy na treningach. Wyrazem tej samej wiary jest
jej modlitwa przed zawodami oraz różaniec, który w czasie
ich trwania ma zawsze ze sobą. Simone Biles nie ma żadnych
wątpliwości, że ocalenie przynieśli jej dziadkowie oraz
katolicka wiara.

Słowa Ewangelii
wg św. Mateusza 5, 13-16
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci
swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może
się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala
się też lampy i nie umieszcza pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim,
którzy są w domu. Tak niech wasze światło
jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie».

Gdy myślimy o świetle, które ma świecić wszystkim, to stają
nam przed oczyma święci. Kościół dokonuje beatyfikacji
i kanonizacji, aby osoby wyniesione do chwały ołtarzy
świeciły „wszystkim, którzy są w domu”. Łatwo wtedy jednak
o poważne nieporozumienie. Dostrzega się, że osiągnęły
one cel, a nie widzi się drogi, którą pokonały. Wskutek tego
wielu chciałoby Kościoła składającego się z ludzi doskonałych pod każdym względem. A ponieważ fakty
zdają się świadczyć nie o świętości, a raczej o jego grzeszności, odrzucają Kościół i obecnego w nim Boga.
Błąd bierze się z braku wiedzy. Wystarczy bowiem otworzyć Ewangelie, aby przeczytać, iż Chrystus Pan
założył Kościół dla grzeszników: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają (...).
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Kościół jest święty nie z powodu ludzi, ale Boga.
Za sprawą Jego obecności każdy człowiek duchowo chory, tj. każdy grzesznik może odzyskać duchowe
zdrowie, a zatem osiągnąć świętość. Taki jest sens przynależności do Kościoła. Jestem w nim, aby stać się
świętym i dzięki temu być „światłem świata”. To światło jedni usiłują zgasić przemocą, prześladując uczniów
Jezusa. W ten sposób jednak rodzą męczenników, promieniujących mocniej niż za życia. Dlatego wrogowie
Ewangelii chętniej sięgają po inne środki. Próbują wmówić katolikom, że świętość jest nie dla nich, że
w Kościele winni widzieć nade wszystko instytucję charytatywną wspierającą potrzebujących, a nie wspólnotę,
która z łaski Boga dysponuje mocą uświęcającą.
Ewangelia jest księgą mądrości, ponieważ prowadzi nas do zbawienia. Na tej drodze Pan Jezus działa,
posługując się ludźmi, jak dziadkami Simone Biles. Na tej drodze również potrzebujemy wsparcia Matki
Najświętszej, dlatego tak ważna jest modlitwa różańcowa. Każdy z nas jest w stanie wygrać życie, tzn. stać się
świętym, jeśli tylko rozwija swoje talenty, współpracując z Bożą łaską. Mądrość polega na umiejętnym
połączeniu nadprzyrodzonej pomocy z naszą sumienną pracą.

Ks. Piotr Andryszczak

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA IZ 58, 7-10
Tak mówi Pan:
«Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź
biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej
i nie odwracaj się od współziomków.

OGŁOSZENIA


W poniedziałek 6-go lutego zapraszamy na Mszę św.
o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.



Nasza Polska Szkoła organizuje zabawę ostatkową
w sobotę 25-go lutego w Allegra Banquet w Villa Park.
Bilety w cenie $ 75 do nabycia po Mszy Św.



Chcemy promować tutaj w Ameryce kult naszych
polskich franciszkańskich męczenników, Błogosławionych: O. Michała Tomaszka i O. Zbigniewa Strzałkowskiego. Dlatego dzisiaj zostanie zebrana druga kolekta
na dofinansowanie wydania obrazków z podobizną
błogosławionych i z ich relikwiami .



W naszej parafii odbędą się Rekolekcje w języku
angielskim “ Light of the World” – “ Światło Świata” od
24-go do 27-go lutego. Rekolekcje są dla mężczyzn
kobiet razem. Chętnych proszę o zapis w biurze
parafialnym.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko
rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja
poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za
tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz
pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić
palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb
zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
a twoja ciemność stanie się południem».

MYŚLI DNIA

CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
DO KORYNTIAN 1 KOR 2, 1-5

Światło nadaje światu jasność, sprawia, że mogę
zrozumieć siebie - mówi ojciec Paweł Trzonek.

Czyny człowieka powinny stać się światłem dla
innych ludzi; takim, które doprowadzi ich do Boga.

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby „Zamiast przeklinać ciemności, spróbuj zapalić
błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam chociażby maleńką świeczkę" - radzi mędrzec.
świadectwo Boże.
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać
niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości
i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja
i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących
przekonywaniem słów mądrości, lecz były
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała
się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

F RANCISZKAŃSKA A DOPCJA
Również w tym roku zapraszamy do udziału
w projekcie Franciszkańska Adopcja. Polega ona na za
sponsorowaniu dziecku z Ugandy możliwości edukacji
w szkole podstawowej. Koszt nauki w szkole wraz
z wyżywieniem i mundurkiem szkolnym wynosi $ 140
za rok. Warunkiem jest zobowiązanie sponsorowania
dziecka przynajmniej przez trzy lata. Chętnych
prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego
i wypełnienie formy oraz opłaty za pierwszy rok .
Opłatę należy dokonać formą czeku na Conventual
Franciscans, z dopiskiem Franciszkańska Adopcja.
Dziękuję tym parafianom, którzy już są zaangażowani
w tę formę pomocy naszej misji w Ugandzie. Ci z Was
którzy zakończyli trzyletnią adopcję, mogą ją na nowo
podjąć poprzez wypełnienie formy i wpłacenie sumy
za pierwszy rok adopcji.

ŚW. AGATA,
DZIEWICA I MĘCZENNICA

Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

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:

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

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

ŻYWOT ŚWIĘTEJ
Według tradycji, Agata urodziła się w Katanii na
Sycylii ok. 235 r. w rodzinie arystokratycznej. Po
przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie.
Miała odznaczać się niezwykłą urodą, a namiestnik
rzymski Sycylii ubiegał się o jej rękę. Agata odrzuciła
jego propozycję i dlatego została oddana do domu
rozpusty, gdzie jednak ustrzegła swojej niewinności. Następnie
poddano ją torturom, rozszarpano i obcięto piersi. To wszystko nie
odwiodło Agaty od wiary w Chrystusa. Zaledwie 16-letnią męczennicę
rzucono na rozpalone węgle i w ten sposób poniosła śmierć za wiarę
w 251 r. Od razu chrześcijanie otoczyli jej grób wielką czcią, modląc się
o wstawiennictwo Świętej.
KULT
W rok po śmierci św. Agaty wybuchła Etna. Mieszkańcy Katanii prosili
św. Agatę o pomoc i posłużyli się jej welonem dla powstrzymania lawy.
Miasto zostało uratowane. W średniowieczu wzywano św. Agatę jako
patronkę chroniącą od ognia. Do św. Agaty zwracały się o pomoc
niewiasty w różnych chorobach, szczególnie zaś w razie bólu piersi.
W dzień św. Agaty błogosławiono pieczywo, sól i wodę, których
ludność używała w czasie piorunów i pożarów. Święconą sól
wsypywano do wykopu przy drążeniu studni lub przy jej czyszczeniu,
co miało zapewnić wodzie czystość. Na Helu, gdy kry napierały na ląd
lub podczas sztormu, rybacy wrzucali do morza poświęconą sól i chleb,
by uciszyć żywioły.
WSPÓŁCZEŚNIE
Św. Agata, której imię znaczy „dobra”, należy do czterech wielkich
dziewic-męczennic Kościoła rzymskiego, których wspomnienia
wypadają w czterech zimowych miesiącach. Są to: Cecylia
(22 listopada), Łucja „świetlana” (13 grudnia), Agnieszka „czysta”
(21 stycznia) i Agata „dobra” (5 lutego). Patronuje zawodom
związanym z ogniem: kominiarzom, ludwisarzom, odlewnikom,
a także pielęgniarkom z racji męczeńskiej śmierci. Jest orędowniczką
w chorobach piersi.
Ks. Łukasz Leśniak
SŁUŻBA
LITURGICZNA

Spowiedź Św.
MINISTRANCI

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

LEKTORZY

SOBOTA
02/11/2016

NIEDZIELA
02/12/2017

Jessica Borucki
Olivia Przybylski
Michal Przybylski
Sebastian Hess
Kacper Zapal

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Maja Fajczyk

Piotr Kotowski-Castiglione
Maria Serafin
Jarek Kawecki

Jerzy Wąż
Grzegorz Dobek
Andrzej Talaska

Tadeusz Leszewicz
MINISTROWIE
Iwona Hess
EUCHARYSTII
Monika Hess

Tadeusz Leszewicz
Janina Adamczyk
Zuzanna Waz
Iwona Szyda

