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PROB OSZC ZA
„PAN MYM PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO.”

Drodzy Przyjaciele!
Trzydzieści lat temu w Cancun, w Meksyku, żyło około
pięćset ludzi. Dzisiaj jest tam już ponad milion
mieszkańców. Miasto odniosło sukces dzięki rozwijającej
się turystyce. Ale niestety wzrosła też ogromnie
przestępczość i miejscowe więzienie bardzo szybo
zapełniło się groźnymi kryminalistami. Na wiosnę w roku
2006, pewien świecki katolik usłyszał wewnętrzny głos,
w którym Chrystus wzywał go, aby zaopiekował się duchowo tymi zagubionymi owcami. Podczas swojej pierwszej
wizyty w więzieniu zadał im parę prostych pytań.

Słowa Ewangelii
wg Św. Jana 10, 1-10
Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera
się inną drogą, ten jest złodziejem
i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę,
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny,
a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce
po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś
postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać
od niego, bo nie znają głosu obcych».

„Ilu z was w swoim życiu zostało przez kogoś
znieważonych?” Kilku z nich podniosło ręce, a wtedy
mężczyzna odpowiedział: „Chrystus też był znieważony.”
„Ilu z was było popychanych albo oplutych?” Znowu
podniosło się kilka rąk. „Chrystus też był popychany
i opluty” odpowiedział mężczyzna. „Ilu z was jest Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni
w więzieniu?” - podniosły się wszystkie ręce. „Chrystus też nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
był w więzieniu” - padła odpowiedź.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:
Podczas swojej kolejnej wizyty mężczyzna wręczył «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
każdemu więźniowi kopertę w której znajdował się bardzo Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli
osobisty list od Boga i zachęcił ich, aby odpisali na ten list. przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
Jeden z więźniów napisał : „Ojcze odczuwam potrzebę posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli
poznania Ciebie, ponieważ Ty znasz mnie. Stworzyłeś ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony –
mnie przecież i za każdym razem, kiedy słyszę o Tobie, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.
chcę jeszcze bardziej Cię poznać. Pokaż mi drogę, którą Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść,
mam kroczyć. Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.” zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby
owce miały życie, i miały je w obfitości».
Inny więzień napisał: „Teraz rozumiem dlaczego
przyprowadziłeś mnie do tego więzienia, ponieważ chciałeś, abym w końcu się przebudził i zrozumiał,
że moim prawdziwym więzieniem są moje złe myśli i grzeszne czyny, które popełniłem. Proszę Cię Ojcze
o przebaczenie. Nie chcę Cię więcej ranić.”
Dzisiejsza Ewangelia zapewnia nas, że Zmartwychwstały Chrystus, Dobry Pasterz jest dla nas i czeka na nas.
Zna nas po imieniu, wie czego potrzebujemy i wiedzie nas do pełni życia. Każdy z nas jest dla Chrystusa kimś
ważnym i wyjątkowym. Chrystus również nazywa siebie Bramą. Musimy przejść przez Bramę (Jezusa
Chrystusa), aby osiągnąć życie wieczne. Jezus jest zawsze dla nas Bramą otwartą, zapraszająca do wejścia.
Jezus obiecuje nam, że jeśli zdecydujemy się wejść przez Niego, wtedy będziemy z Bogiem na wieki. Jezus jest
również bramą, która broni nas przed wilkami i drapieżnikami usiłującymi porwać nas od Boga. Dzisiejsza
niedziela przypomina nam również, że nasze dobre uczynki i wierność Ewangelii jest wypełnianiem
przyrzeczeń chrzcielnych. Wypełnianie przyrzeczeń chrzcielnych i życie przykazaniami Bożymi jest
wchodzeniem do Królestwa Bożego przez bramę, którą jest Jezus Chrystus.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH 2, 14A. 36-41

O GŁOSZENIA


W poniedziałek 8-go maja zapraszamy na
Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo
majowe.



W sobotę 13-go maja o 11 AM dzieci z Polskiej
Szkoły przyjmą Pierwszą Komunię Świętą.
Próby liturgiczne dla dzieci odbędą się we
wtorek i piątek o 5 PM w kościele. Spowiedź
dla dzieci i ich rodzin w czwartek o 5 PM
w kościele.



Również w sobotę za tydzień spotkanie grupy
młodzieżowej o 4.30 PM w budynku starej
szkoły.



Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni.
I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy
dusz.

W niedzielę 14-go maja o 1 PM odbędzie
się Uroczysta Msza Święta gradacyjna dla
maturzystów z naszej Polskiej Szkoły.
Jest to również Dzień Matki . Z tej okazji
dzieci przedstawią krótką akademię dla mam.



CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
1 P 2, 20B-25

Prosimy o zabranie kopert na diecezjalną
kolektę i przyniesienie ich w najbliższych
tygodniach ze swoim zobowiązaniem.

M YŚLI D NIA

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem
z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:
«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną
pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście,
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż
mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych
apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr
– i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy
są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła».
W wielu też innych słowach dawał świadectwo
i napominał: «Ratujcie się spośród tego
przewrotnego pokolenia!»

Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie
cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani.
Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił
wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

Korzystając z komputera czy Internetu, mamy do
wyboru ikony, które są „bramą” do treści o różnej
wartości.

Jezus - Dobry Pasterz, przekonuje, że dla uczniów
[owiec] właściwą bramą jest taka, która prowadzi do
zbawienia.

On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było
podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył,
gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który
sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości –
krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.

„I ty jesteś pasterzem. Masz ludzi, którzy są
zachwyceni Twoją osobą” - przestrzega ks.
Mieczysław Maliński.

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście
się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA MAJ:
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne
świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju,
naśladując Jezusa miłosiernego.

APEL DIECEZJALNY
DIECEZJA ROCKFORD
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:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

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

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

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

MINISTRANCI

LEKTORZY

SOBOTA
05/13/2016

NIEDZIELA
05/14/2017

Michal Przybylski
Sebastian Hess
Ania Mucha
Kacper Zapal

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Maja Fajczyk

Młodzież Grupy J.P. II

Jerzy Wąż
Grzegorz Dobek
Waldemar Stec

Tadeusz Leszewicz
MINISTROWIE
Iwona Hess
EUCHARYSTII
Monika Hess

Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Iwona Szyda
Marcin Wojtulewicz

