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R EFLEKSJA
Najbardziej praktyczny dogmat

Bóg jest jeden. A jednocześnie jest Ojcem, Synem
i Duchem Świętym. Tajemnica Trójcy Świętej.
Ta prawda wiary wydaje się zbyt trudna dla przeciętnego
umysłu. Co więcej, całkowicie oderwana od życia.
A przecież czyniąc znak krzyża, powtarzamy: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. To najprostsze wyznanie wiary
w Trójcę jest zarazem modlitwą. Mówienie o Bogu musi
łączyć się z mówieniem do Boga. Inaczej sprowadzimy
Boga na poziom stworzeń, które człowiek może dowolnie
badać, mierzyć, opisywać. A Bóg pozostaje tajemnicą. Nie
da się Go zamknąć w pojęciach, w zdaniach, dogmatach,
opisać raz na zawsze.

Słowa Ewangelii
wg Św. Jana 3, 16-18
Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
w Niego wierzy, miał życie wieczne – pisze św. Jan. uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
Jeśli możemy cokolwiek powiedzieć o tajemnicy Boga, Bożego».

to dlatego, że On sam opowiedział nam o sobie, czyli
objawił nam siebie. Zrobił to jednak nie dla zaspokojenia naszej ciekawości, ale po to, by się z nami
zaprzyjaźnić, by zbudować więzy, które mają moc ocalić od śmierci.
To, że Bóg jest tajemnicą, nie znaczy, że się przed nami ukrywa. Przeciwnie, daje się poznać.
Kluczem do Jego poznania jest miłość, żywy kontakt z Nim. A kochać można tylko to, co tajemnicze
(Mały Książę). To trochę tak jak z poznawaniem drugiego człowieka. Ile trzeba czasu, cierpliwości,
wytrwałości, miłości, aby poznać drugiego człowieka! Beczkę soli trzeba zjeść. Ile trzeba czasu,
cierpliwości, wytrwałości, miłości, aby poznać Boga?
Jakie jest znaczenie prawdy o Trójcy dla człowieka? Zasadnicze. Bóg jest wspólnotą Osób
zjednoczonych miłością. Każda z tych Osób jest jedyna, niepowtarzalna. Jednocześnie jest sobą
dzięki relacji z drugą Osobą. We wnętrzu Boga trwa nieustanna wymiana życia, dialog, spotkanie.
Z tej miłości jest świat, ty i ja. Skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo zakochanych w sobie
Boskich Osób, to stąd wniosek: człowiek staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, kiedy żyje
z innymi, dla innych, a nie wbrew czy przeciwko innym. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy, ale ta
niepowtarzalność każdej z ludzkich osób ujawnia się, kształtuje w spotkaniu z drugim. Centrum
mojego życia nie jest we mnie, jest poza mną.
Z tajemnicy Trójcy Świętej płynie proste przesłanie: kochaj! Buduj więzy z innymi, cierpliwie
pielęgnuj komunię osób w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele. Nie wierz ateiście Sartrowi, który
mówił, że piekło to inni. Licząc tylko na siebie, budujesz twierdzę samotności i niszczącego egoizmu.
Jak świętować niedzielę Trójcy Świętej? Spójrz głęboko w oczy swojej żonie, mężowi, mamie, tacie,
bratu, siostrze, narzeczonej, przyjacielowi. Usiądź razem przy stole i bądź dla nich. Porozmawiaj
szczerze. Nie wstydź się mówić: kocham cię, tęsknię za tobą, przepraszam, dziękuję. Pomyśl,
ile zawdzięczasz innym. Podziękuj Bogu Ojcu, Synowi, Duchowi.
ks. Tomasz Jaklewicz

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA
WJ 34, 4B-6. 8-9

O GŁOSZENIA


Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu
nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się
koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł
Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg
miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty
w łaskę i wierność».
Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi
i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie
życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan
pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym
karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze
grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».

W niedzielę za tydzień18-go czerwca
Uroczystość Bożego Ciała. Uroczysta Msza
św. po polsku i angielsku z procesją do
czterech ołtarzy na zewnątrz kościoła
odbędzie się o 11 AM. Mszy św. będzie
przewodniczył Ks. Prałat Michael Tierney
z okazji 50-lecia swoich święceń kapłańskich.
Po procesji zapraszamy na poczęstunek do
budynku starej szkoły. Uwaga w tym dniu nie
będzie Mszy św. po polsku o 1 PM.
Zapraszamy dziewczynki ubrane na biało do
sypania kwiatków podczas procesji.



We wtorek 13-go czerwca Uroczystość św.
Antoniego z Padwy. W tym dniu o godzinie 7
PM zostanie odprawiona uroczysta Msza św.
w języku angielskim z błogosławieństwem
chleba św. Antoniego. Zapraszamy.



Bóg zapłać za wasze ofiary złożone podczas
drugiej kolekty na leczenie ręki Weroniki
Drobisz z Żywca.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
DO KORYNTIAN 13, 11-13
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości,
pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni,
pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie
z wami.

W poniedziałek 12-go czerwca Msza św. o 7
PM i Litania do Serca Jezusa.

M YŚLI D NIA

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem!
Kończąc traktat o Trójcy Świętej, św. Augustyn
Pozdrawiają was wszyscy święci.
napisał: „Lepiej więc, żebym tą księgę zakończył
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar raczej modlitwą aniżeli rozumowaniem”.
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
Bóg objawił się w Trzech Osobach nie po to,
wszystkimi!
aby wprowadzić w nasze myślenie zamęt
i wątpliwości, ale by ułatwić nam do siebie
INTENCJA APOSTOLSTWA
dostęp.

MODLITWY NA CZERWIEC:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie
dokładali starań, by położyć kres handlowi
bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych
ofiar.

Ks. Józef Pastuszka pisze, że gdyby Bóg nie był
Trójjedyny, nie dokonałoby się wcielenie
i człowiek zostałby w grzechu pierworodnym.
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ŚW. BARNABA
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.

Święty Barnaba urodził się na Cyprze
w rodzinie żydowskiej z pokolenia
Lewiego. Jego właściwe imię brzmiało
Józef, ale apostołowie dali mu przydomek
Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego i Euzebiusza Barnaba należał do 72
uczniów Pana Jezusa i był krewnym św. Marka Ewangelisty.
Barnaba, który był synem właścicieli ziemskich, sprzedał
całą swoją posiadłość i uzyskane pieniądze przekazał św.
Piotrowi na działalność wspólnoty.
Kiedy św. Paweł nawrócił się, zwrócił się właśnie do
Barnaby, żeby pośredniczył między nim i apostołami.
Od tego czasu św. Barnaba został towarzyszem św. Pawła
w jego pierwszej podróży apostolskiej. Zabrał też ze sobą
św. Marka. Jednak Marek samowolnie opuścił ich i dlatego
św. Paweł stanowczo sprzeciwił się jego udziałowi w drugiej
podróży misyjnej. Z tego powodu doszło do konfliktu
między św. Pawłem i Barnabą. W tej sytuacji św. Barnaba
powrócił ze św. Markiem na Cypr i tam nauczał. Dalej losy
św. Barnaby nie są znane.
Według tradycji został pierwszym biskupem Cypru
i tam - w Salaminie - poniósł śmierć męczeńską przez
ukamienowanie w roku 61.
W 488 roku miano odnaleźć jego relikwie. Według
podania miał na piersiach Ewangelię św. Mateusza, którą
miał własnoręcznie przepisać. Relikwie jego dziś można
znaleźć w wielu miastach włoskich, poza tym w Kolonii
i w Andechs w Niemczech, w Pradze, Tuluzie i Namur.
Znanych jest kilka apokryfów np.: Dzieje Barnaby,
Ewangelia Barnaby oraz List Barnaby.

Sobota:

W roku 1530 św. Antoni Maria Zaccaria założył zakon
Regularnych Kleryków Św. Pawła, od macierzystego
9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm kościoła św. Barnaby zwany popularnie barnabitami.

Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

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

Świętego Barnabę wzywano w przypadku kłótni, o zapobieżenie osuwisku, w przypadku gradu, smutku i utrapienia.
W ikonografii Barnaba przedstawiany jest z kijem
pielgrzymim, kamieniem lub księgą, albo symbolem
męczeństwa – gałązką oliwną.

