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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„ Słyszeliście również, że powiedziano przodkom:
Nie będziesz fałszywie przysięgał,
lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.
A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi.
Mt 5:33-34,37

O D P ROBOSZCZA
„KAŻDY, KTO SIĘ GNIEWA NA SWEGO BRATA, PODLEGA SĄDOWI.
A KTO BY RZEKŁ SWEMU BRATU „RAKA”, PODLEGA WYSOKIEJ RADZIE.”
(MT 5, 22)

Drodzy Przyjaciele!
Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że
najważniejszym elementem w naszej wierze w Boga
i w naszych relacjach z drugim człowiekiem jest miłość.
To ona sprawa, że przykazania Boże rozumiemy głębiej
i chcemy je wypełniać szczerze. I tak na przykład
rozumiemy, że przykazanie nie zabijaj, nie ogranicza się
tylko do powstrzymania się od zabrania komuś życia,
ale wzywa nas, abyśmy ani gniewem, ani złym słowem,
ani żadnymi innymi negatywnymi emocjami nie ranili
i nie krzywdzili innych.

Słowa Ewangelii
wg świętego Mateusza
5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom:
„Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa,
Panowanie nad sobą i swoimi słowami zawsze było podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy,
postrzegane jako zadanie niezwykle trudne. Dlatego też kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

ludzie przychodzili do pustelników, prosząc o radę.
Wiedzieli bowiem, że wypowiedziane pod wpływem
gniewu nierozważne słowa, potrafią niszczyć więzi
rodzinne oraz więzi przyjaźni. Stąd troska o panowanie
nad sobą i swoim słowem, ale także opanowanie
w sytuacji, gdy pod naszym adresem padają obraźliwe
i krzywdzące słowa.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu
dopuścił z nią cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano
przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał,
lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja
„Pewien brat przyszedł do abba Makarego Egipcjanina wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.
i prosił go: ‘Abba, powiedz słowo, jak mógłbym się Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

zbawić?’. Starzec mu rzekł: ‘Idź do grobowca i lżyj
umarłych’. Brat więc poszedł, lżył ich i ciskał
kamieniami, a potem wrócił do starca, ten zaś go zapytał: ‘Nic ci nie odpowiedzieli?’.
On odrzekł: ‘Nic’. Starzec na to: ‘idź znowu jutro i wychwalaj ich’. Brat poszedł i chwalił ich, mówiąc:
‘O wy święci i sprawiedliwi, apostołowie!’ – a potem wrócił do starca i oznajmił mu: ‘Wychwalałem’.
Starzec spytał: ‘I nic ci nie odpowiedzieli?’. Brat na to: ‘Nic’. Rzekł mu starzec: ‘Widzisz, tak ich lżyłeś,
a oni na to nie odpowiedzieli ani słowa, a potem tak ich wychwalałeś, a oni i na to nic: otóż tak samo
i ty, jeżeli chcesz być zbawiony, stań się jak umarły. I nie przejmuj się ani krzywdami, ani ludzkimi
pochwałami, jak ci umarli: w ten sposób będziesz zbawiony”.
Miłość do Boga i bliźniego pomoże nam opanować nasze emocje i zapanować nad językiem, abyśmy
nie obrażali i nie krzywdzili naszych bliźnich, nawet wtedy jeśli to my będziemy urażeni
zachowaniem, lub niestosownym językiem innych.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z MĄDROŚCI
SYRACHA SYR 15, 15-20

OGŁOSZENIA


Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania,
a dochowanie wierności zależy od Jego
upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po
co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie
i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. 
Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną
władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na
tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn
człowieka. Nikomu On nie przykazał być

bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO KORYNTIAN
1 KOR 2, 6-10
Bracia:
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie
mądrość tego świata ani władców tego świata,
zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę
mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg
przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę,
której nie pojął żaden z władców tego świata;
gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana
chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało
napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują».



W poniedziałek 13-go lutego Mszy św. o 7
wieczorem i nabożeństwa nie będzie ze
względu na nasz wyjazd na diecezjalną
konferencję dla kapłanów, która potrwa od
poniedziałku do środy.
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.
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.
W sobotę 18-go lutego spotkanie grupy
młodzieżowej o 4.30 PM w budynku starej
szkoły. Po spotkaniu Msza św. z udziałem
młodzieży o 6.30 wieczorem.

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 .
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch
Opłatę należy dokonać formą czeku na
przenika wszystko, nawet głębokości Boga
Conventual Franciscans, z dopiskiem
samego.
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.

MYŚLI DNIA
W Filmie Buddenbrookowie Tomasz mówi siostrze:
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:

„Źródła sukcesu i szczęścia są w nas; musimy o nie dbać".

Jezus uczy, że jeśli chcemy osiągnąć doskonałość,
winniśmy wymagać od siebie więcej, niż nakazuje prawo.
„Wszyscy urodziliśmy się pośród błota, ale niektórzy z nas
spoglądają ku gwiazdom" - zauważył Oskar Wilde.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
NA LUTY:
Intencja ogólna:
Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy,
uchodźcy i spychani na margines, spotykali się
z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych
wspólnotach.

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:

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

SŁUŻBA
LITURGICZNA

MINISTRANCI

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
02/18/2016

NIEDZIELA
02/19/2017

Patryk Pocica
Natalia Pocica
Kamila Pocica

Kayetan Jarzabek
Michal Korzec
Michal Lupa
Philip Jackowski

Młodzież Grupy J.P.II

Jerzy Markowski
Tadeusz Młynek
Kasia Zeliszczak

MINISTROWIE Tadeusz Leszewicz
EUCHARYSTII Zuzanna Waz

Tadeusz Leszewicz
Grzegorz Dobek
Iwona Szyda
Janina Adamczyk

