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Parafia Św. Małgorzaty Marii

Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?
Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich:
Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
do królestwa niebieskiego.”

Mt 21:31

O D P ROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele,

Słowa Ewangelii wg
Św. Mateusza Mt 21, 28-32

Pewnego dnia, na ruchliwej ulicy, mężczyzna Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych
jechał samochodem, a za nim inne auto stanowczo za
ludu:
blisko. Kiedy mężczyzna dojechał do skrzyżowania,
światła zmieniły się na żółte. Ponieważ był «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
odpowiedzialnym kierowcą zatrzymał pojazd, zanim Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź
jeszcze światło zmieniło się na czerwone. Osoba i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział:
w pojeździe za nim wpadła w szał: zaczęła krzyczeć, „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do
wymachiwać rękami i trąbić. W czasie tego amoku, drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie
kierowca usłyszał pukanie w szybę, spojrzał w okno chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł.
i zobaczył policjanta stojącego obok jego auta. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu:
Policjant rozkazał kierowcy wyjść z samochodu z rękami «Ten drugi».
w górze i zabrał go na komendę, gdzie został
przeszukany, sfotografowany i zamknięty w celi. Po kilku Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam
godzinach policjant poszedł do celi i wypuścił, wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
spokojnego już wtedy, kierowcę. Policjant powiedział: do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem
„Przepraszam za pomyłkę. Widzi pan, zatrzymałem się za do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie
pana autem w momencie, kiedy pan trąbił i wrzeszczał na uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy
samochód przed panem. Zauważyłem napis na ramce i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet
tablicy rejestracyjnej „Wybierz Życie” i nalepkę na później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
zderzaku z napisem "Co By Jezus Zrobił?" oraz „Chodź
Za Mną Do Kościoła” a na bagażniku chromowy emblemat chrześcijańskiej ryby. Zwyczajnie, obserwując
pańskie zachowanie wywnioskowałem ze skradł pan ten samochód.”
W dzisiejszej ewangelii Jezus przedstawia nam dwóch synów, którzy mówią jedno, a robią drugie. Na prośbę
ojca , aby pójść i pracować w winnicy, pierwszy syn odpowiedział nie. Potem jednak zreflektował się, że zrobił
źle i poszedł, aby wykonać prośbę ojca. Drugi syn w przeciwieństwie do swojego brata opowiedział tak, ale nie
przyszedł do winnicy, aby w niej pracować. Który z nich wykonał wolę swojego ojca? Oczywiście ten pierwszy,
który odpowiedział nie, ale w końcu poszedł do winnicy.
Bardzo często w ewangelii Jezus potępia hipokryzję. Jezus nie lubił, kiedy ludzkie czyny zaprzeczały ich
słownym deklaracjom. Widzimy to w przypadku drugiego syna, który z zapałem i entuzjazmem powiedział
ojcu tak, a potem nie wykonał polecenia. Prawdopodobnie miał on dobre intencje na początku, ale nie
przemienił ich w czyn. Pierwszy syn powiedział ojcu nie, ale uznał swój błąd i naprawił go, idąc pracować do
winnicy ojca. Oczywiście idealna sytuacja jest, kiedy mówimy Bogu tak i nasze czyny idą za słowami. Niestety
nie jesteśmy doskonali. W większości przypadków jesteśmy jak ten pierwszy syn: mówimy Bogu nie , potem
jednak reflektujemy się i chcemy wykonywać Jego wolę. Kiedykolwiek grzeszymy, mówimy Bogu nie, ale kiedy
żałujemy za grzechy i nawracamy się, wtedy pracujemy w Bożej winnicy. Bóg zawsze daje nam szansę
nawrócenia i przyjęcia Jego miłosierdzia. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy zachowujemy się jak drugi syn:
mówimy Bogu tak, a potem nasze czynny są zaprzeczeniem obietnic składanych Mu. Aktualnie liczba ludzi
z taką postawą nieustannie wzrasta. Ludzie mówią: Tak jestem katolikiem, ale akceptuję aborcję. Tak jestem
chrześcijaninem, ale nie chodzę do kościoła. Tak ja wierzę w Boga, ale nie mam czasu na modlitwę. Tak jestem
dzieckiem Bożym, ale nie pamiętam o tym. Tak, ale.... Myślę, że każdy z nas może odnaleźć samego siebie
w wyżej wypowiedzianych zdaniach. Tak... , ale... Ewangelia ma zawsze dla nas dobrą nowinę. Dobrą nowiną
dzisiejszej ewangelii jest przesłanie, które mówi, że kiedykolwiek powiesz Bogu „Nie”, zawsze masz szansę
nawrócić się i pełnić Jego wolę. Co myślisz? Którym z dwóch synów chciałbyś być?
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
EZECHIELA 18, 25-28

O GŁOSZENIA


Tak mówi Pan Bóg:
«Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest
słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój 
sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze
postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości,
dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu
grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od
bezbożności, której się oddawał, i postępuje według 
prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy
życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich
grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć

będzie, a nie umrze».

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN 2, 1-11



Bracia:
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś
moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo
w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie –
dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli
te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha,
pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla
niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej
chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za
wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.
To dążenie niech was
w Chrystusie Jezusie.

ożywia;

ono

też

było

On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany
za człowieka, uniżył samego siebie, stając się
posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich,
i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus
Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

W poniedziałek 2-go października zapraszamy
na Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo
różańcowe.
We wtorek 3-go października o 7 wieczorem
zapraszamy na nabożeństwo TRANZITUS, czyli
uroczystą pamiątkę przejścia św. Franciszka z tego
świata do Boga. Nabożeństwo będzie w języku
angielskim i polskim. Po nabożeństwie
zapraszamy na poczęstunek w holu kościelnym.
W piątek 6-go października przypada Pierwszy
Piątek. Msza św. o 7.30 wieczorem, spowiedź
od 6.30 PM.
W sobotę 7 października nabożeństwo Pierwszej
soboty po Mszy św. o 6.30 PM.
Grupa Młodzieżowa zaprasza rówieśników,
uczniów klas siódmych, ósmych oraz licealnych
do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej
i Różańca w sobotę 7 października o 6.30 PM.
Po Mszy św. zapraszamy na ognisko, kiełbaski,
s’mores i mile spędzony wieczór.

ZAPRASZAMY
Początek października
to dni poświęcone
św. Franciszkowi z Asyżu.
Pragnę was zaprosić na dwie
szczególne celebracje w te dni.
W niedzielę 1-go października
o godz. 3:00 Pm odbędzie się
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄTEK
na placu kościelnym.
We wtorek 3-go października
o godz. 7:00 wieczorem
w kościele zapraszamy na
TRANZITUS
czyli nabożeństwo
upamiętniające przejście
św. Franciszka z tego świata
do Boga.
Pokój i Dobro.

Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

www.saintmargaretmary.org
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847 658-7625
YŚLI
NIA
847-658-7882
847-658-6071
Krzysztof Kieślowski nie znosił, gdy dziennikarze czy
847-658-5313
organizatorzy jakiegoś spotkania prosili, aby "coś" powiedział.
224-436-0320
847-658-9339
Zapewne syn, który obiecał, że pójdzie pracować do winnicy,
847-658-7699

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

a nie poszed, zrobił to zbyt pochopnie nie przemyślanie.

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm Randy Pausch przekonuje, iż dotrzymując słowa, oszczędza czas
11:00 am - 1:00 pm innych, którzy nie muszą go dwukrotnie sprawdzać.
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:

INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY
NA PAŹDZIERNIK:
INTENCJA OGÓLNA
Aby

w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane
poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana
możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

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

MINISTRANCI

LEKTORZY

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

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

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
10/07/2017

Patric Kostrzewa
Ania Furman
Philip Furman
Gabriel Waz
Krzysztof Zieba
Obecni na Mszy Św.
lektorzy i ministrowie
eucharystii chętni do
służby proszeni są
o zgłoszenie się do zakrystii
najpóźniej 10 min przed
rozpoczęciem mszy.

NIEDZIELA
10/08/2017

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Maja Fajczyk
Jerzy Wąż
Grzegorz Dobek
Waldemar Stec
Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Iwona Szyda
Włodzimierz Szyda

