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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Jezus jej odpowiedział:
«O niewiasto wielka jest twoja wiara;
niech ci się stanie, jak chcesz!»
Od tej chwili jej córka była zdrowa.”

Mt: 15:28

R EFLEKSJA
BEZINTERESOWNOŚĆ CZY WŁASNE EGO?

Czy stać nas na bezinteresowną pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, a nie mają na tyle odwagi,
by o nią poprosić? Dla wielu z nas to problem nie tylko fizyczny, ale i emocjonalny.
A jednak są tacy, którzy potrafią przełamać barierę wstydu, barierę emocji, wyciągając dłoń
po pomoc i z pomocą. Dzielimy się w naszym społeczeństwie na trzy grupy: pierwsza to ci, którzy
pomocy potrzebowali, druga – którzy pomocy potrzebują i trzecia – którzy jej będą potrzebować.
Nie chodzi tutaj tylko o pomoc materialną, ale także psychologiczną, duchową, specjalistyczną
oraz medyczną. Jakiejkolwiek udzielimy, zawsze
będziemy odczuwać satysfakcję. Mimo wszystko
Słowa Ewangelii wg
chętniej zajmujemy się problemami obcych niż swoimi,
rodzinnymi, gdyż „cudze” problemy można o wiele Św. Mateusza Mt 15, 21-28
łatwiej zrozumieć i zaakceptować lub, niestety,
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto
pominąć.
Popatrzmy na kobietę kananejską: jej odwaga
i niezłomna wiara, a zarazem przeświadczenie
o słuszności prośby są godne naśladowania. Chcąc
pomóc swemu dziecku, z matczynej miłości godzi się
na największe poniżenie. Córka prawdopodobnie nie
zdaje sobie sprawy z bezgranicznej ofiary matki,
która jest gotowa poświęcić wszystko, aby uwolnić swe
dziecko z jarzma zależności od złego. Miłość matki do
dziecka sprawia cud. Pan Jezus mówi; „O niewiasto,
wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie jak
chcesz!” (Mt15, 28). Oto cud miłości. Przedstawiony
problem jest ponadczasowy i ma życiową doniosłość.

kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych
stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie,
Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana
przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do
niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go:
«Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On
odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła:
«Panie, dopomóż mi». On jednak odparł:
«Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom,
a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak,
Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które
Pan Jezus początkowo tłumaczy, że Jego misja ogranispadają ze stołu ich panów».

cza się do zagubionych owiec z domu Izraela.
Swoi – obojętnie, czy chodzi o własną rodzinę, czy Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto,
o dalszych krewnych – mają zawsze pierwszeństwo. wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak
Przede wszystkim należy zaradzić biedzie i ubóstwu pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
w najbliższym otoczeniu. Potem przychodzi kolej na
potrzeby obcych. Kobieta kananejska z pewnością to rozumiała. Dla Boga jednak ważny jest
każdy człowiek w każdej sytuacji, a równocześnie jego wiara i miłość. Ta pogańska kobieta
doświadczyła łaskawości Pana, bo dała dowód wiary i nadziei umotywowanej miłością do dziecka.
Pamiętając o tym bądźmy ludźmi, którzy w udzielaniu pomocy nie robią żadnych różnic i nie
stwarzają barier.
MARYJO, MATKO WSZYSTKICH LUDZI, spraw, abyśmy uznawszy swoje wspólne pochodzenie
i wspólne przeznaczenie odnosili się do siebie z szacunkiem i pomagali sobie nawzajem.
Piotr Blachowski

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA IZ 56, 1. 6-7

M YŚLI D NIA

„Bóg ma was w [...]. Czy nie widzicie, co się
Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo dzieje?” - mówi Żydom proszącym o pokój do
i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje modlitwy niemiecki kupiec Walter Tobbens.
zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedli- Po ostrych, może nawet niegrzecznych, słowach
wość ma się objawić.
ko-bicie kananejskiej mogło się wydawać,
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, że Jezusa nie interesuje cierpienie jej córki.
ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać
„Wiara w Boga nie podaje sposobu na uniknięcie
Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat
bez pogwałcenia go i trzymających się mocno nieszczęścia, ale wpływa na to, jak odbieramy te
wydarzenia” - pisze o. Piotr Napiwodzki.
mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą
górę i rozweselę w moim domu modlitwy.
Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim O GŁOSZENIA
ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem
 W poniedziałek o 7 wieczorem zapraszamy
modlitwy dla wszystkich narodów».
na Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN
RZ 11, 13-15. 29-32



W niedzielę za tydzień 27-go sierpnia
zapraszamy na doroczny piknik parafialny.



W związku z piknikiem potrzebujemy
pomocników do rozkładania stołów
i namiotów na boisku szkolnym w sobotę
26-go sierpnia od 9 rano. Przewidziany lunch
dla pomocników.

Bracia:
Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem
pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem 
swoim w nadziei, że może pobudzę do
współzawodnictwa
swoich
rodaków
i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę
do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło
światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie,

jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.
Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście niepo
słuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich
nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia,
tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu
okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie
obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem
Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby
wszystkim okazać swe miłosierdzie».

Prosimy także o upieczenie ciast
i przyniesienie ich także w sobotę rano
do sali gimnastycznej w budynku szkolnym.
W miarę możliwości proszę nie przynosić
ciast z kremem.
Po Mszy są do nabycia bilety na loterię
pieniężną, której losowanie odbędzie się
w dzień pikniku.
Jeszcze ciągle potrzebujemy wolontariuszy
na nasz piknik. Zachęcamy do zgłoszenia
się i pomocy przy tej naszej wspólnej akcji.

INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY
NA SIERPIEŃ:
Parafia INTENCJA OGÓLNA:
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego
geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata
Website
www.saintmargaretmary.org
stworzonego.
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:

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

DLA MILUSIŃSKICH
POMÓŻ KOBIECIE ZNALEŹĆ DROGĘ DO JEZUSA

