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O D P ROBOSZCZA
„ A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Istnieje stara legenda o łabędziu i żurawiu. Piękny
Słowa Ewangelii
łabędź przybył nad brzeg wody, w której zobaczył
taplającego się w błocie żurawia, szukającego wg Św. Mateusza 28, 16-20
ślimaków. Przez kilka chwil żuraw wymownie
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na
przyglądał się łabędziowi, a następnie zapytał:
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
„Skąd przychodzisz?”
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
„Pochodzę z nieba!” odpowiedział łabędź.
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich
„A gdzie jest niebo?” zapytał żuraw.
i przemówił tymi słowami:
„Niebo!” - powiedział łabędź „Niebo!
Czy nigdy nie słyszałeś o niebie?” Piękny ptak zaczął «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
opisywać cudowność
Wiecznego Miasta. Mówił
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
o ulicach ze złota, bramach i ścianach wykonanych z i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
kamieni szlachetnych, o rzece życia, czystej jak wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
kryształ, przy której brzegu rośnie drzewo, a jego liście jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
mają moc uzdrawiania narodów. W krasomówczej skończenia świata».
opowieści łabędź starał się przedstawić pana i władcę
tej krainy, ale żuraw nie wykazywał żadnych oznak zainteresowania.
W końcu żuraw zapytał: „Czy są tam jakieś ślimaki?”
„Ślimaki!” powtórzyły łabędź, „nie, oczywiście że nie!”.
„W takim razie miej swoje niebo” - powiedział żuraw, ciągle przeszukując przybrzeżne błoto.
„Ja chcę mieć ślimaki!”.
Ta przypowieść ukrywa głęboką życiową prawdę. Bóg stwarzając nas, wlał w nasze serca głębokie
pragnienie nieskończonej miłości, bezgranicznej nadziei i niekończącej się wiary. Włożył w nasze
serca tęsknotę za niebem. Właśnie dlatego, żadne rzeczy tego świata: ani pieniądze, ani
przyjemności, ani nawet ludzie nie są w stanie zaspokoić pragnienia nieba w nas. Bardzo często
w naszym życiu zachowujemy się jak żuraw z powyższej legendy. Nie jesteśmy zainteresowani
niebem, ponieważ myślimy, że „ślimaki” mogą zapewnić nam szczęście. Tak postępując bardzo łatwo
zapominamy o naszym prawdziwym przeznaczeniu, jakim jest niebo. Poddajemy się fałszywemu
przekonaniu, że niebo jest tutaj.
Kiedy byłem na pierwszym roku formacji franciszkańskiej w nowicjacie, wtedy po raz pierwszy
usłyszałem zdanie z ust mojego ojca duchownego, które mnie zaskoczyło i dało dużo do myślenia.
Powiedział wtedy: „Nie pragnąć nieba, jest ciężkim grzechem.” Dlatego więc pielęgnacja pragnienia
nieba w naszej duszy, jest również naszym zadaniem. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas,
abyśmy razem z Nim mogli być w niebie, gdzie czeka na nas. Niebo to nie bajka, to jest rzeczywistość
potwierdzona przez Chrystusa. Starajmy się więc umacniać w sobie pragnienie nieba i uczynić je
żywym każdego dnia.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
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APOSTOŁA DO EFEZJAN 1, 17-23

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim,
co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do
dnia, w którym dał polecenia apostołom, których
sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem
został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał
wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

Bracia:

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy
Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan
chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
chrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie
przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział
im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwały, niech da wam ducha mądrości
i objawienia w głębszym poznawaniu Jego
samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście
wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On
wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa
wśród świętych i czym przeogromna Jego moc
względem nas wierzących – na podstawie
działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy
wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej
prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką
Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem,
i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego
samego ustanowił nade wszystko Głową dla
Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego,
który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

O GŁOSZENIA

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę 
i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 
szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus,

wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba».

W poniedziałek 29-go maja Memorial Day.
Zapraszamy na Mszę św. o 9 rano w języku angielskim.
Mszy św. o 7 wieczorem i nabożeństwa nie będzie.
W piątek 2-go czerwca, Pierwszy Piątek . Msza św.
o 7.30 wieczorem. Spowiedź od godziny 6.30 PM.
W sobotę 3-go czerwca nabożeństwo Pierwszej Soboty
po Mszy św. o 6.30 PM.



Zapraszamy
również 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.



W niedzielę 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. 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.
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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:

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.

ZAPRASZAMY
PARAFIA
ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY MARII
W ALGONQUIN
M YŚLI D NIA
Leszek Bugajski uważa, że Bóg - stwarzając świat - "słabo
się przyłożył do roboty", bo mógł stworzyć go szczęśliwym
oraz wspaniałym.

Przed wstąpieniem do nieba Jezus obiecuje apostołom, że
zawsze będzie ich wspierał, przez wszystkie dni - aż do
skończenia świata.

Ksiądz Tomaś Halik mówi, że mimo iż Boga bezpośrednio

nie oglądamy, to świat pachnie Stwórcą, jak stara beczka
dobrym winem.
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

Adoracja Całodobowa

