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Parafia Św. Małgorzaty Marii

Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.”
Mt 5:7-8

O D P ROBOSZCZA
„CIESZCIE SIĘ I RADUJCIE, ALBOWIEM WIELKA JEST WASZA NAGRODA W NIEBIE”.
Drodzy Przyjaciele!
W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawia nam błogosławieństwa
jako chrześcijańską drogę do szczęścia wiecznego. Jezus wychodzi
na górę i ogłasza to nowe prawo. Podobny jest w tym do Mojżesza,
który otrzymał Boże przykazania na górze Synaj. Słowo
błogosławiony znaczy szczęśliwy. W normalnym ludzkim
rozumowaniu wezwania do życia błogosławieństwami kojarz się
nam ze smutkiem i byciem nieszczęśliwymi. Być ubogim, płakać,
być cichym, sprawiedliwym, miłosiernym, czystego serca.
człowiekiem pokoju, cierpieć prześladowania dla sprawiedliwości,
wszystko to jest jakby przeciw naszej ludzkiej naturze i logice.
Jezus jednak zaprasza nas do takiego życia. Jednak takie życie
prowadzi nas do nieba i przemienia innych.
Kardynał Francois Xavier Nguyen Van Thuan z Wietnamu, po
trzynastu latach więzienia, z czego osiem w całkowitej izolacji, bez
wyroku skazującego, przebaczył swoim prześladowcom. Uczynił to
szczerze, bo nie da się żyć w nienawiści i z pragnieniem zemsty
w sercu. Tylko ewangeliczne przebaczenie, tak jak przebaczył nam
Jezus, może doprowadzić do pojednania. Chodzi o przebaczenie
w prawdzie. Tej prawdy nie wolno przemilczeć.
W jednym z wywiadów wietnamski purpurat powiedział: Na moje
pytania strażnicy odpowiadali tylko „tak” lub „nie”. Wiele nad tym
myślałem i modliłem się o światło, jak mogę to zmienić. Chciałem
przełamać ten mur obcości. Zacząłem im opowiadać o moich
podróżach, o problemach ekonomii światowej, o wolności,
o nowych technologiach. To wzbudziło ich zainteresowanie.
Później zapragnęli poznać obce języki. Tak oto moi strażnicy stali
się... moimi uczniami. W więzieniu Vinh Quang pewnego
deszczowego dnia miałem ciąć drewno. Zwróciłem się do jednego
ze strażników z prośbą o pomoc. Zapytał mnie: Co będziesz robił?
Chcę wyciąć z tego drewna mały krzyż – odpowiedziałem. Na co
on: Ty wiesz, że jakikolwiek znak religijny jest zabroniony! Wiem –
odpowiedziałem – ale przecież staliśmy się przyjaciółmi i obiecuję
ci, że będę trzymał go w ukryciu.

Słowa Ewangelii
wg św. Mateusza 5, 1-12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi
słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,
miłosierdzia dostąpią.

albowiem

oni

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają
i prześladują was i gdy z mego powodu mówią
Strażnik pomógł mu przy cięciu drewna. Mały krzyż biskup ukrył
w kawałku mydła, aż do czasu wyjścia na wolność. Dzisiaj, kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się
oprawiony w metal, nosi go jako relikwię, przypominającą czasy i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda
w niebie».
więzienia. Jest jego krzyżem biskupim.
Gdy wychodził na wolność, jeden ze strażników dziwnie się
zachowywał, był niespokojny. Boję się twojej zemsty na mojej rodzinie i krewnych – powiedział. Nie musisz się bać –
uspokajał go biskup. My chrześcijanie, miłujemy nieprzyjaciół. Tak nam nakazał Jezus, który zawisnął na krzyżu – dodał.
Tak buduje się cywilizację miłości”
Starajmy się przyjąć Jezusowe zaproszenie do podążania ścieżką błogosławieństw. On swoją łaską wspomaga każdego,
kto wybiera się na ten szlak.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA O G Ł O S Z E N I A
SOFONIASZA SO 2, 3; 3, 12-13  W poniedziałek 30-go stycznia zapraszamy na Mszę
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy
wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, 
szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu
Pańskiego.
Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać
będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie 
będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw.
I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy
paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by 
ich przestraszył.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
DO KORYNTIAN 1 KOR 1, 26-31

św. o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.
W czwartek 2-go lutego Święto Ofiarowania
Pańskiego, tradycyjnie zwane Matki Bożej
Gromnicznej. Msza św. z poświęceniem gromnic
o 6 PM. Prosimy o przyniesienie gromnic z domów.
W piątek 3-go lutego przypada Pierwszy Piątek
Miesiąca. Msza św. o 7.30 wieczorem, spowiedź od
godziny 6.30 PM.
W sobotę 4-go lutego zapraszamy na Nabożeństwo
Pierwszej Soboty po Mszy św. o 6.30 PM.



W niedzielę za tydzień 5-go lutego Msza św.
z udziałem dzieci. Podczas Mszy świętej poświęcenie
świec i książeczek dla dzieci, które w tym roku
przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.



W sobotę 4-go lutego o godzinie 11 rano odbędzie się
Msza św. pogrzebowa Pani Mary Brandt, która
zmarła 19-go stycznia tego roku. Pani Brandt była
długoletnią pracowniczką naszego biura
parafialnego i woluntariuszką w parafii. Polecamy
Mary Waszym modlitwom.

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według
oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu
możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby
zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby
mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone  Nasza Polska Szkoła organizuje zabawę ostatkową
w sobotę 25-go lutego w Allegra Banquet w Villa
według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie
Park. Bilety w cenie $75.00 do nabycia po Mszy Św.
jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się
żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez
Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który
RANCISZKAŃSKA DOPCJA
stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością,
i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest
Również w tym roku zapraszamy do udziału
napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».
w projekcie Franciszkańska Adopcja. Polega ona na za
sponsorowaniu dziecku z Ugandy możliwości edukacji
w szkole podstawowej. Koszt nauki w szkole wraz
MYŚLI DNIA
z wyżywieniem i mundurkiem szkolnym wynosi $ 140
za rok. Warunkiem jest zobowiązanie sponsorowania
Krzysztof Kieślowski mówił, że chciałby zamknąć dziecka przynajmniej przez trzy lata. Chętnych
drzwi przed polityką, zgiełkiem i wszystkim, co prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego
wpycha się do życia pomimo jego woli.
i wypełnienie formy oraz opłaty za pierwszy rok .
Opłatę należy dokonać formą czeku na Conventual
Scena Ofiarowania przepełniona jest takim skupie- Franciscans, z dopiskiem Franciszkańska Adopcja.
niem, iż można odnieść wrażenie, że w świątyni są Dziękuję tym parafianom, którzy już są zaangażowani
tylko rozmodleni Symeon i Anna.
w tę formę pomocy naszej misji w Ugandzie. Ci z Was
którzy zakończyli trzyletnią adopcję, mogą ją na nowo
W kościele w Łopusznej są słowa ks. Tischnera: podjąć poprzez wypełnienie formy i wpłacenie sumy
„Ciszą wszystkich cisz jest cisza kościółka. Kto chce za pierwszy rok adopcji.
znaleźć Boga, musi wejść w ciszę”.
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MARY BRANDT
1930-2017
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:

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

In Gratitude to Almighty God for Her Service
To the Lord and His Church
The St. Margaret Mary Parish Family and Staff has suffered
a loss. Mary Brandt passed away peacefully on January 19, 2017
in Barrington. Mary is survived by her children; Robert (Susan)
Brandt, Susan (Robert) Olsen, Margaret (Paul) Valade, Thomas
Brandt, and William Brandt. Her grandchildren, Mallory and
Emily; and many extended family and dear friends. She was
preceded in death by her husband of 56 years, Robert A. Brandt,
grandson, August; brother, Dr. Cyril M. Schaefer; and her
parents.
Mary was a longtime and dedicated “front office” employee
having worked here for some 22 years and as a volunteer for
many more. Visitation will be 9:30 AM until the Memorial Mass
at 11:00 AM on Saturday, February 4 at St. Margaret Mary
Catholic Church. Please pray for the repose of Mary’s soul.

Eternal Rest Grant Unto Her O Lord
and Let Perpetual Light Shine Upon Her
In Franciscan Peace and Goodness,
Saint Margaret Mary Paris

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

SOBOTA
02/04/2016

MINISTRANCI

Agnieszka Gorski
Dawid Gorski
Natalia Molczyk
Bartek Soja
Kacper Soja

Dylan Szczepanski
Jacob Szczepanski
Gabriel Waz
Krzysztof Zieba
Patrick Kostrzewa

LEKTORZY

Marcin Wojtulewicz
Elżbieta Bartosz
Agata Wiszowata

Waldemar Stec
Krystyna Skoczylas
Katarzyna Ciochon
Dzieci

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

Tadeusz Leszewicz
Grazyna Rolkowska

Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Iwona Hess
Monika Hess

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

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

NIEDZIELA
02/05/2017

