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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz
miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela
swego będziesz nienawidził. A Ja wam
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują;
tak będziecie synami Ojca waszego”
Mt 5:43-45a

O D P ROBOSZCZA
„A JA WAM POWIADAM: MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ I MÓDLCIE SIĘ ZA TYCH,
KTÓRZY WAS PRZEŚLADUJĄ; TAK BĘDZIECIE SYNAMI OJCA WASZEGO, KTÓRY JEST W NIEBIE.”

Drodzy Przyjaciele!
W książce zatytułowanej: „Dar dawania” Stephen Olford
opowiada historię protestanckiego pastora podczas
Amerykańskiej Rewolucji, Petera Millera, który mieszkał
w Ephrata w Pensylwenii i był dobrym przyjacielem Georgea
Washingtona. W tej samej miejscowości, żył także niejaki
Michael Wittman, który był bardzo niedobrym i złośliwym
człowiekiem oraz często upokarzał pastora i robił mu na
złość. Pewnego dnia Michael Wittman został zaaresztowany
za zdradę i skazany na karę śmierci. Pastor Peter Miller szedł
70 mil pieszo do Philadelphi, aby się za niego wstawić
i prosił o ułaskawienie zdrajcy. „Nie, Peter,” Powiedział
Generał Washington. „Nie mogę ułaskawić twojego
przyjaciela.” „Przyjaciela!” wykrzyknął pastor. „On jest
moim największym nieprzyjacielem ze wszystkich jakich
mam.” „Co?” wykrzyknął Washington. „Przebyłeś pieszo 70
mil, aby uratować życie swojemu wrogowi? W takim razie
twój czyn rzuca na tą sprawę zupełnie nowe światło.
Ułaskawiam go.” I rzeczywiście Michael Wittman został
zwolniony z więzienia, a jego życie było uratowane. Pastor
Miller wziął go ze sobą w powrotną drogę do domu
w Ephrata. Tym razem wracali już jako przyjaciele.

Słowa Ewangelii
wg św. Mateusza 5, 38-48
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko
i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz
miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela
swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują, abyście się stali synami Ojca
waszego, który jest w niebie; ponieważ On
Myślę, że pastor Peter Miller modlił się każdego dnia za sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi
swojego nieprzyjaciela i ta modlitwa dała mu siłę, aby i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
wstawić się za nim, gdy ten był o krok od wykonania na nim sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
kary śmierci. To jest właśnie prawdziwe powołanie
chrześcijańskie, miłować naszych nieprzyjaciół. Chrystus dał Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
nam tego przykład na krzyżu, kiedy modlił się za swoich cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy
tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko
prześladowców i morderców.
swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż
Czy jesteśmy w stanie kochać taką miłością, tak sami i poganie tego nie czynią?
z siebie? Oczywiście nie. Nie możemy tego osiągnąć bez
pomocy Jezusa. Tylko On kocha bezwarunkowo każdego Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
człowieka. Modląc się za naszych nieprzyjaciół, pozwalamy Ojciec wasz niebieski».
Chrystusowi kochać ich przez nas. Co jest więc naszą lekcją
z dzisiejszej Ewangelii? Jeśli modlimy się za nasze dzieci, współmałżonka, przyjaciół, krewnych i tych, którym
jesteśmy winni naszą wdzięczność - robimy słusznie i szlachetnie. Ale to nie wystarcza, aby być autentycznym
naśladowcą Chrystusa. Dlatego zadbajmy o to, aby na liście osób, za które się modlimy, znaleźli się również
nasi nieprzyjaciele. Prośmy Boga o łaski i błogosławieństwo dla nich. Jeśli trwają w złym, prośmy dla nich
o łaskę opamiętania, nawrócenia i przejrzenia. Codzienna modlitwa za nieprzyjaciół zmienia również serca
modlących się i sprawia, że wrogowie stają się przyjaciółmi.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ O G Ł O S Z E N I A
KPŁ 19, 1-2. 17-18
 W poniedziałek 20-go
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej
społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie
świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

lutego zapraszamy na
Mszę św. o 7 wieczorem I nabożeństwo
eucharystyczne.



Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata.
Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść
winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty,
nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu,

ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN 1 KOR 3, 16-23
Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że
Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy
świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia
Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was
mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się
stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość
bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.
Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły
przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są
zamysły mędrców».
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi!
Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy
Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy
śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe,
wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa,
a Chrystus – Boga.

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 niedzielę za tydzień o 11 AM Msza św.
z udziałem dzieci w języku angielskim.



Również w przyszłą niedzielę
ministrantów po Mszy św. o 1 PM.

spotkanie

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.

MYŚLI DNIA
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
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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:

„Wielu ludzi potrzebuje wrogów, by skierować na nich
agresję frustracyjną" - twierdzi Leszek Kołakowski.

Wezwanie do miłości nieprzyjaciół czy prześladowców
zdaje się znacznie przekraczać nasze możliwości.

A jednak - jako chrześcijanie - potrzebujemy wrogów, by
praktycznie sprawdzić wartość i siłę naszej wiary.

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
OŁTARZA

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
02/25/2016

NIEDZIELA
02/26/2017

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Maja Fajczyk

Jessica Borucki
Olivia Przybylski
Michal Przybylski
Sebastian Hess
Kacper Zapal

Jerzy Wąż
Kinga Winter
Katarzyna Cichon

Jarek Kawecki
Krystyna Skoczylas
Maria Serafin

MINISTROWIE Tadeusz Leszewicz
EUCHARYSTII Zuzanna Waz

Tadeusz Leszewicz
Grzegorz Dobek
Iwona Hess
Monika Hess

