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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jeśli to Ty jesteś,
każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!»
Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie,
przyszedł do Jezusa.”
Mt: 14:28-29

R EFLEKSJA
TO NIE UPIÓR, TO ZBAWCA
Zaraz po rozmnożeniu chleba, Jezus przynaglił uczniów,
aby wsiedli do łodzi. Nie czekał na okrzyki podziwu i
Słowa Ewangelii
wdzięczność. Przebywał sam na modlitwie, gdy uczniowie
wiosłowali ku drugiemu brzegowi. Był odłączony, jak Paweł, wg Św. Mateusza 14, 22-33
który dla zbawienia braci pragnął być nawet pod klątwą.
Eliasz wchodzi na górę Horeb, aby się modlić za Izrael dry- Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus
przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi
fujący ku bałwochwalstwu.
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi
Burza. Jezus, mając przed sobą ścianę ulewy i pęknięcia tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na
nieba zarysowane piorunami, nie cofnął się do uwielbiają- górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam
cych Go tłumów, ale podążył za zagubionymi w nawałnicy tam przebywał.
uczniami. Przyjaźń, pełna pragnienia uratowania przyjaciół,
daje moc kroczenia po niemożliwym gruncie, po falach! Bóg Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od
nie zostawia swych przyjaciół w najstraszniejszych sztor- brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
mach. Idzie jak orzeźwiający powiew uspokojenia. Bóg Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich,
wszystko uspokaja, o nikim nie zapomina, za każdym, kto krocząc po jeziorze.
zagubił się, podąży.
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po
Nie poznali Go. Trudno poznać Boga w chwili, w której wy- jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze
daje się, że to właśnie On nas opuścił. Wydawał się upio- strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do
rem, ale był zbawcą. Czy można się dziwić, że najpierw była nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»
bojaźń, zanim przyszło uspokojenie i miłość? W książce Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty
„Zaćmienie Boga” Martin Buber, komentując zwątpienie jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
Whiteheada, który nie mógł pogodzić Boga bojaźni, znane- A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi
go ze Starego Testamentu, z Bogiem miłości, jaki się objawił i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz
w Jezusie, napisał, iż ten filozof zupełnie nie uchwycił sensu na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął
słowa „początek”. Początkiem mądrości jest bojaźń Boga. tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Początkiem, ale nie końcem! Kto zaczyna od miłości, nie
odczuwając przedtem bojaźni, ten miłuje bożka, a nie rze- Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go,
czywistego Boga, który na początku jest niezrozumiały i mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej
przerażający. Miłość bez szacunku staje się zuchwałą bez- wiary?»
czelnością. Duch naszej epoki wymusza na nas wyobrażenie
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś,
Boga, który jedynie się uśmiecha i czule przemawia. Ale jest
którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
to obraz uformowany naszymi potrzebami i spowodowany
«Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
tłumieniem lęków. Bóg nas nie straszy dla zabawy albo wymuszenia czołobitności, lecz niekiedy, aby nas uratować,
musi użyć swej potęgi, a ta, choć zbawienna, przeraża. Przecież zbliżał się po to, by ich uratować! Bali się, dopóki tylko był dla nich obrazem, przestali się bać, gdy stał się dla nich słowem, gdy przemówił!
I jeszcze jedno. Wszyscy chcemy kierować swoim losem samodzielnie. Wydaje nam się, że możemy panować
nad sobą i kierować łodzią losu ku wieczności bez specjalnych interwencji Boga. Pewnego dnia przychodzi burza, żywioły niewidzialnych sił przejmują nad nami kontrolę, wszystko wymyka się z rąk, a grunt spod nóg.
Jesteśmy bezradni. Chcąc przed tym doznaniem zdezerterować, szukamy kogoś, kto przejmie odpowiedzialność za nasz los, pojawia się wtedy uzależnienie i podporządkowanie, dominacja i tyrania. Nikt nas nie zbawi
oprócz Boga. Człowiek został obdarowany taką potęgą istnienia, że sam nie jest w stanie jej unieść. Do tego
potrzeba aż Boga.
AUGUSTYN PELANOWSKI OSPPE
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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

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

O GŁOSZENIA


We wtorek w tym tygodniu 15 sierpnia jest uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto
Rozkład Mszy Św. Angielskich
nakazane. Z tego powodu msze św. będą następująco:
Sobota:
4:30 pm
- msza św. z wigilii święta w poniedziałek o 7 pm
Niedziela:
7:00 am
w języku angielskim ( z tego powodu mszy św. w języku polskim
9:00 am
w poniedziałek NIE BĘDZIE!)
11:00 am
- we wtorek: o 7am, 9.30am oraz 6pm po angielsku, oraz po polsku
4:30 pm
o 7.30 pm.
Poniedziałek-Czwartek:
7:00 am
 Dziś po mszy świętej są sprzedawane bilety na loterię, która się
8:30 am
odbędzie podczas naszego Summer Festu, który odbędzie się
Piątek:
7:00 am
27 sierpnia. Serdecznie zachęcamy do kupna.
9:15 am
Zapraszamy także wszystkich chętnych, ludzi dobrej woli,
chętnych
do pomocy podczas Summer Festu do zgłoszenia się.
Spowiedź Św.
Będzie można się zapisywać przy stoliku z biletami. Podczas
Sobota:
9:00 am - 10:30 am
naszego pikniku są potrzebne generatory. Prosimy osoby chętne
6:00 pm - 6:30 pm
do pożyczenia, aby się zgłosiły. Serdeczne Bóg zapłać.
Niedziela:
12:30 pm - 1:00 pm  Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II zaprasza rówieśników / uczniów
I Piątek Miesiąca:
6:30pm - 7:30 pm
klas siódmych, ósmych i licealnych na film „Soul Surfer” oraz pizzę
w sobotę 19 sierpnia o godz. 7:30 wieczorem. Film oparty jest
W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
na faktach autentycznych, występują znani i lubiani aktorzy
TELEFONICZNY.
a bohaterami są młodzi ludzie. Film będzie wyświetlany na
zewnątrz kościoła, jeśli zaś pogoda nie dopisze, film obejrzymy
Adoracja Całodobowa
w budynku starej szkoły. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

