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„PODOBNIE UCZYNI WAM OJCIEC MÓJ NIEBIESKI,
JEŻELI KAŻDY Z WAS NIE PRZEBACZY
Z SERCA SWEMU BRATU”
Mt: 18, 35

O D P ROBOSZCZA

Słowa Ewangelii wg

W Chrystusie Bóg odpuszcza nam dług,
Św. Mateusza Mt 18, 21-35
którego nigdy nie jesteśmy w stanie spłacić,
dług naszego grzechu. Jezus zaprasza nas do
naśladowania Go w przebaczaniu innym. Uświadamiając Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy
sobie wielkie miłosierdzie Boga do nas, łatwiej jest nam mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem
przebaczać. Co więcej Chrystus przypomina nam, że mnie? Czy aż siedem razy?»
umiejętność szczerego przebaczenia naszym bliźnim jest
warunkiem otrzymania Bożego przebaczenia.
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem
Cheryl McGuinnes nauczyła się tajemnicy miłosierdzia razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego
i przebaczenia u stóp dziwnego i zarazem przytłaczające- podobne jest królestwo niebieskie do króla, który
go krzyża. Cheryl jest wdową po pilocie amerykańskiego chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął
samolotu, który był porwany przez terrorystów 11-go
września 2001 roku i skierowany, jako żywy pocisk się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który
w World Trade Center. Samolot uderzył w jedną z wież. był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ
Tego rana Cheryl i jej dwoje dzieci płakali i cierpieli nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go
z powodu śmierci Toma - męża i ojca .Kiedy tak bardzo razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby
płakała, przypomniała sobie słowa, które jej mąż dług w ten sposób odzyskać.
wypowiedział na długo przed tą tragedią będąc
świadomy, że zawód pilota jest ryzykowny i może się Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie,
stać, że pewnego dnia nie wróci do domu. Powiedział okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan
wtedy:, “ Jeśli kiedykolwiek coś niedobrego stanie się ze ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu
mną, pamiętaj musisz zaufać Bogu, bo On przeprowadzi darował.
cię przez najcięższe rzeczy.” Cheryl wzięła sobie te słowa
głęboko do serca, choć nie było to łatwe. Po tej tragedii Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
cierpiała i czuła w sercu wielki gniew do tych, którzy byli współsług, który mu był winien sto denarów.
przyczyną jej życiowej tragedii i tragedii wielu innych
Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś
osób. Punkt zwrotny nastąpił rok po ataku, kiedy udała
się na Ground Zero, aby wziąć udział w uroczystościach winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił
go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”.
upamiętniających to wydarzenie.
Kiedy przybyła na miejsce emocjonalnie oszołomiona, On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do
spojrzała na wielki dół, który został po zniszczonych więzienia, dopóki nie odda długu.
budynkach. Kiedy patrzyła na to co pozostało jej wzrok
zatrzymał się na jedynej stojącej stalowej konstrukcji, Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się
która była w kształcie krzyża. Kilka razy wodziła wzrok zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu
od dziury po budynkach w górę na krzyż. W końcu jej wszystko, co zaszło.
oczy skierowane były tylko na krzyż. Zaczęła modlić się
w ciszy swego serca: “ Panie, oni zabili mojego męża”. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo
Potem w swojej duszy zobaczyła siebie samą u stóp niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ
innego Krzyża, Chrystusowego krzyża na Kalwarii. mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był
Usłyszała głos Boga w swoim sercu, Który zapraszał ją,
ulitować się nad swoim współsługą, jak ja
aby przebaczyła terrorystom, którzy doprowadzili do tej
tragedii. Zapytała Boga: “Dlaczego?” Otrzymała ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem,
odpowiedź:, “ Ponieważ ja przebaczyłem tobie. To był pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie
moment łaski i duchowej przejrzystości dla Cheryl, odda całego długu.
w którym uświadomiła sobie, że mimo to, iż nie popełniła
strasznego ataku terrorystycznego, to jednak w swoim Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli
życiu popełniła grzechy, popełniła zło a Jezus jej każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
przebaczył. I to właśnie w tym momencie poczuła
wewnętrzną siłę, której nie czuła przedtem, siłę aby przebaczyć mordercom jej męża. Ten moment
przebaczenia zmienił jej życie.
Kochani Bóg nie żąda od nas abyśmy przebaczali o własnych siłach, bo to tylko On może dać nam siłę do
szczerego przebaczenia innym. Pamiętajmy że to On pierwszy przebacza nam i zaprasza nas, abyśmy
przebaczali innym.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z MĄDROŚCI
SYRACHA SYR 27, 30 – 28, 7

O GŁOSZENIA


Złość i gniew są obrzydliwościami, których

trzyma się grzesznik.
Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana,
On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.
Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy
błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.
Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże
u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on
miłosierdzia nad człowiekiem do siebie
podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie
swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem,
trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego
odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach
ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań!
Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści
bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj
obrazę!

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN
RZ 14, 7-9
Bracia:
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.
Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia,
by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA WRZESIEŃ:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym,
były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje
świadectwo miłości.

W poniedziałek 18-go września o 7 PM zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne.
Zapraszamy dziewczynki i chłopców, którzy
przyjęli I Komunie św. do grupy ministrantów,
spotkanie organizacyjne będzie w niedzielę,
24 września po Mszy św. o godz. 1 po południu.

ZAPRASZAMY
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.
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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:

Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

Opis tego wydarzenia przekazał nam Tomasz z Celano,

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.

Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał
dar stygmatów. W jego życiu od dawna
szczególne miejsce zajmowała kontemplacja
wcielenia Chrystusa. Najprawdopodobniej
14 września 1224 roku, w święto
Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na
górze La Verna Franciszek modlił się
i kontemplował mękę Chrystusa, doświadczył nadprzyrodzonego
spotkania z Chrystusem, który ukazał mu się jako serafin, okryty
sześcioma skrzydłami i przybity do krzyża. Z jego ciała
wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok św.
Franciszka.

9:00 am - 5:00 pm franciszkanin żyjący w XIII wieku, historyk i pierwszy biograf
11:00 am - 1:00 pm Franciszka. Zatopiony w kontemplacji, Franciszek "ujrzał
1:00 pm - 3:00 pm w widzeniu rozciągniętego nad sobą Serafina, wiszącego na

Rozkład Mszy Św. Polskich

Sobota:

- 17 WRZEŚNIA STYGMATY ŚW. FRANCISZKA
Z ASYŻU

krzyżu, mającego sześć skrzydeł, za ręce i nogi przybitego do
krzyża. Dwa skrzydła unosiły się mu nad głową, dwa wyciągały do
lotu, a dwa okrywały całe ciało. Widząc to, Franciszek zdumiał się
gwałtownie, a gdy nie umiał wytłumaczyć, co by znaczyło to
widzenie, wtargnęła mu w serce radość pomieszana z żałością.
Cieszył się z łaskawego wejrzenia, jakim Serafin patrzył na niego,
ale przybicie do krzyża przeraziło go. Natężył umysł, by pojąć, co
mogłaby znaczyć ta wróżba, i duch jego silił się trwożnie nad
jakimś jej zrozumieniem. Otóż, podczas gdy szukając wyjaśnienia
na zewnątrz, poza sobą, nie znalazł rozwiązania, nagle objawiło
mu je w nim samym odczucie bólu.
Natychmiast bowiem na jego rękach i nogach zaczęły jawić się
znaki gwoździ, jak to na krótko przedtem widział u Męża
ukrzyżowanego, ponad sobą w powietrzu. Jego ręce i nogi
wyglądały przebite gwoździami w samym środku; główki gwoździ
były widoczne na wewnętrznej stronie rąk i na wierzchniej stronie
nóg, a ich ostre końce były na stronie odwrotnej... Zaś prawy bok,
jakby przebity lancą, miał na sobie czerwoną bliznę, która często
broczyła i spryskiwała tunikę oraz spodnie świętą krwią".

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm Święto stygmatów św. Franciszka, potwierdzone przez papieża
12:30 pm - 1:00 pm Benedykta XI, zostało ustanowione na kapitule generalnej
6:30pm - 7:30 pm franciszkanów w 1337 roku w Cahors we Francji. Jest obchodzone

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

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

17 września w całym zakonie franciszkańskim.
brewiarz.pl

