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Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca,
a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze...
Jn:14:15-16

O D P ROB OSZCZA
„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze.”

Drodzy Przyjaciele!

Słowa Ewangelii
wg Św. Jana 14, 15-21

W encyklice Spe salvi Benedykt XVI przytacza list
wietnamskiego męczennika Pawła Le-Bao-Thina
(p. 37), który zginął w 1857 roku. Ten list jest Jezus powiedział do swoich uczniów:
nazwany „listem z piekła” z powodu skali zła:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać
„Ja, Paweł, więzień dla imienia Chrystusa, chcę,
abyście poznali utrapienia, w jakich codziennie
jestem pogrążony, abyście rozpaleni Bożą miłością
oddawali wraz ze mną chwałę Bogu (...)
To więzienie prawdziwie jest obrazem wiecznego
piekła: do okrutnych tortur różnego rodzaju, jak
okowy, żelazne łańcuchy, powrozy, dochodzi
nienawiść, odwet, potwarze, obelżywe słowa,
fałszywe oskarżenia, złośliwości, podłe przysięgi,
złorzeczenia, a w końcu trwoga i smutek.

moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca,
a innego Parakleta da wam, aby z wami był na
zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie
może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy
Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was
będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział.
Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć
będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem
w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Bóg, który uwolnił trzech młodzieńców Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie
z rozpalonego pieca, jest mi zawsze bliski (...) miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany
Pośrodku tych katuszy, od których zazwyczaj gną przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował
się i załamują inni, dzięki łasce Bożej jestem pełen i objawię mu siebie».
radości i pogody, bo nie jestem sam (...) Jak znieść
ten straszliwy codzienny widok cesarzy, mandarynów i ich dworzan, przeklinających Twoje święte
imię, Panie, który zasiadasz na cherubach (por. Ps 80[79], 2) i serafinach? Oto Twój krzyż deptany
jest stopami pogan! Gdzie jest Twoja chwała? Patrząc na to wszystko, wolę, przez żar miłości do
Ciebie, by odcięto mi członki i bym umarł na świadectwo Twojej miłości.
Ukaż mi, Panie, Twoją potęgę, przyjdź mi z pomocą i mnie wybaw, aby w mojej słabości objawiła się
i była pochwalona Twoja moc wobec ludów (...) Umiłowani bracia, słysząc o tych rzeczach, radujcie
się, nieustannie wznoście hymn wdzięczności Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra,
i błogosławcie Go wraz ze mną: na wieki trwa Jego miłosierdzie (...) Piszę do was o tym wszystkim,
aby wasza i moja wiara stanowiły jedność. Podczas gdy szaleje nawałnica, rzucam kotwicę u tronu
Boga: żywą nadzieję, którą noszę w sercu”.
Ten wietnamski męczennik jest przykładem, że Bóg jest oparciem w najtrudniejszych momentach.
Nawet największe trudności nie są w stanie złamać tego, który nieustannie woła o Ducha Świętego,
który zarzucił kotwicę u tronu Boga.
Duch Święty Pocieszyciel jest z nami, bo Jezus nam to obiecał. Duch Święty jest z nami na zawsze.
Trzeba do Niego wołać i prosić o światło i radę, o wiarę, nadzieję i miłość. Nawet jeśli wydaje się
nam, że to już koniec i jesteśmy zdesperowani trudną sytuacją naszego życia, nie przestawajmy
prosić Boga o Ducha Świętego, który daje siłę i wytrwałość.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH 8, 5-8. 14-17

O GŁOSZENIA


Filip przybył do miasta Samarii i głosił im
Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem
słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. 
Z wielu bowiem opętanych wychodziły
z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też
sparaliżowanych i chromych zostało
uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała

w tym mieście.
Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się,
że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej
Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich,
aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na
żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie
ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc
nakładali apostołowie na nich ręce, a oni
otrzymywali Ducha Świętego.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
1 P 3, 15-18
Najdrożsi:

W poniedziałek 22-go maja zapraszamy
na Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo
majowe.
Zapraszamy na czuwanie modlitewne
w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę
3-go czerwca. Czuwanie rozpocznie się
o 9 PM i zakończy Mszą Świętą o północy.
Za miesiąc 18-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.
Uwaga w tym dniu nie będzie Mszy św.
po polsku o 1 PM. Zapraszamy dziewczynki
ubrane na biało do sypania kwiatków
podczas procesji.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA MAJ:

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za
Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
wobec każdego, kto domaga się od was
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne
uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju,

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie naśladując Jezusa miłosiernego.
czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze
dobre postępowanie w Chrystusie, doznali M YŚLI D NIA
zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo
zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża Człowiek może być sierotą, czyli bez rodziców
– cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.
lub pół sierotą - bez jednego rodzica.

Chrystus bowiem również raz jeden umarł za Z nauki Jezusa wynika, że sierotą może być też
grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby
człowiek rezygnujący z opieki Boga.
was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na
ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
W życiu religijnym zdarzają się sieroty
z wyboru - mimo iż wydaje się to absurdalne.
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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

W IGILIA
Z ESŁANIA
D UCHA Ś WIĘTEGO
SOBOTA 3 CZERWCA 2017
CZUWANIE O GODZ . 9:00 PM
UROCZYSTA M SZA ŚW. O PÓŁNOCY

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:

ZAPRASZAMY
PARAFIA
ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY MARII
W ALGONQUIN
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
05/27/2016

NIEDZIELA
05/28/2017

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Maja Fajczyk

Kayetan Jarzabek
Michal Korzec
Michal Lupa
Philip Jackowski

Tadeusz Młynek
Katarzyna Ciochon
Jerzy Wąż

Jarek Kawecki
Krystyna Skoczylas
Kinga Winter

MINISTROWIE Tadeusz Leszewicz
EUCHARYSTII Marcin Wojtulewicz

Tadeusz Leszewicz
Zuzanna Waz
Janina Adamczyk
Iwona Szyda

