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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!»
Mt 17:5

O D PROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
W „Kwiatkach Świętego Franciszka” z Asyżu możemy znaleźć takie oto wydarzenie.
Pewnego razu św. Franciszek szedł wraz z Bratem Jałowcem przez las. Podczas ich marszu dało się
słyszeć przepiękny śpiew ptaków . Zachwycony tym śpiewem brat Jałowiec powiedział: „Jak
szczęśliwe są ptaki w powietrzu i zwierzęta na ziemi oraz ryby pływające w wodzie . Bracie
Franciszku, dlaczego ludzie nie są tak szczęśliwi jak one?” Wtedy Święty Franciszek mu
odpowiedział: „Bo ptaki, zwierzęta i ryby są stworzone dla tego świata i dlatego są szczęśliwe. Ludzie
nie są stworzeni dla tego świata, lecz dla tamtego świata i dlatego tu na ziemi nigdy nie znajdą
prawdziwego szczęścia.”
W dzisiejszej Ewangelii apostołowie Piotr, Jakub i Jan
doświadczają czegoś szczególnego. Oto Jezus
przemienia się przed nimi i mogą zobaczyć jego boską
chwałę. To doświadczenie przerasta ich oczekiwania
i zdolność rozumienia. Mimo przerażenia, strachu
i zdziwienia czują się tam dobrze tak, że Piotr mówi:
„Mistrzu dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy
namioty.” Nie chcą wracać, chcą zostać dłużej na górze
przemienienia. Ich reakcja jest dowodem na to, że są
powołani do Bożej Chwały, do przebywania z Bogiem
twarzą w twarz. Ale to nie jest jeszcze ich czas.
Najpierw muszą wypełnić wszystko to, czego Jezus od
nich oczekuje i to co zostało potwierdzone przez Ojca
Niebieskiego: „To jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Apostołowie wracają z góry przemienienia umocnieni
i podniesieni na duchu. Potrzebują tego, ponieważ już
za chwilę staną się świadkami uwięzienia ich Mistrza
oraz Jego męki i śmierci. Sami również doświadczą
cierpień, prześladowań a potem męczeństwa.
Również my w szczególny sposób doświadczamy
przemienienia Jezusa i jesteśmy świadkami Jego
Chwały podczas Mszy Świętej, w której z wiarą
uczestniczymy. Udział we Mszy Świętej jest czasem,
w którym doświadczamy Boskiej chwały Jezusa i Jego
mocy poprzez słuchanie Słowa Bożego i przyjmowanie
Komunii świętej. Jezus przemieniając się dla nas na
ołtarzu, zaprasza nas, abyśmy Mu pozwolili
przemieniać nasze życie i aby nasza przemiana była
świadectwem dla innych.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

Słowa Ewangelii wg
św. Mateusza Mt 17, 1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz
brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz,
rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie,
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz,
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz
i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich
i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im,
mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU
RDZ 12, 1-4A
Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci
ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród,
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię:
staniesz się błogosławieństwem. Będę
błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą,
a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę
złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały
błogosławieństwo ludy całej ziemi».
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO
TYMOTEUSZA 2 TM 1, 8B-10
Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas
wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na
podstawie naszych czynów, lecz stosownie do
własnego postanowienia i łaski, która nam dana
została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi
czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez
pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa
Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie
i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

MYŚLI DNIA
„Jak okiem sięgnąć, panuje tu chwila. / Jedna
z tych ziemskich chwil / proszonych, żeby
trwały” - pisze Wisława Szymborska.

Piotr chce rozbić namioty, aby jak najdłużej
pozostać w podniosłej atmosferze - z Mojżeszem,
Eliaszem i przemienionym Jezusem.

Jednak rzeczy najistotniejsze - zarówno dla
Piotra, jak i pozostałych uczniów - dokonały się
dopiero po zejściu z Góry Przemienienia.

OGŁOSZENIA


W okresie Wielkiego Postu zapraszamy w poniedziałki o godz. 7 PM na nabożeństwo Gorzkich
Żali, natomiast w piątki o godz. 8 PM zapraszamy
na nabożeństwo Drogi Krzyżowej.



W sobotę 18 marca odbędzie się spotkanie grupy
młodzieżowej. Spotkanie będzie jak zwykle o 4.30
PM. O 18.30 zapraszamy na Mszę św. z udziałem
młodzieży.



W naszej parafii rekolekcje wielkopostne w języku
polskim odbędą się w dniach 25 do 28 marca.
Rekolekcje poprowadzi nasz franciszkański
współbrat, misjonarz z Ugandy o. Marcin Załuski.

INTENCJE APOSTOLSTWA
MODLITWY NA MARZEC:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli
wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

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.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
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

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:

Rozkład Mszy Św. Angielskich
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:

MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
NIEDZIELA - 26 MARCA - 1:00 PM

MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
WTOREK - 28 MARCA - 7:00 PM

MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Sobota:
Niedziela:

SOBOTA - 25 MARCA - 6:30 PM

PONIEDZIAŁEK - 27 MARCA - 7:00 PM

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

PARAFIA ŚW. MAŁGORZATY MARII
111 S. HUBBARD ST.
ALGONQUIN, IL 60102

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
REKOLEKCJE WYGŁOSI FRANCISZKAŃSKI
MISJONARZ Z UGANDY: O. MARCIN ZAŁUSKI.
KOLEKTA DLA OJCA REKOLEKCJONISTY
PO KOMUNII ŚWIĘTEJ.

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
03/18/2016

NIEDZIELA
03/19/2017

Kayetan Jarzabek
Michal Korzec
Michal Lupa
Philip Jackowski

Agnieszka Gorski
Dawid Gorski
Natalia Molczyk
Kacper Soja
Bartek Soja

Młodzież Grupy J.P.II

Jerzy Markowski
Marcin Wojtulewicz
Maria Serafin

Tadeusz Leszewicz
MINISTROWIE
Iwona Hess
EUCHARYSTII
Monika Hess

Tadeusz Leszewicz
Grzegorz Dobek
Iwona Szyda
Janina Adamczyk

