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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

On mu odpowiedział:
„Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją duszą
i całym swoim umysłem.
To jest największe i pierwsze przykazanie”
Mt.22:37-38

O D P ROBOSZCZA
„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ
I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO.”
Kochani!!

Uczony w Prawie z dzisiejszej Ewangelii zadał
Słowa Ewangelii wg
Jezusowi pytanie, aby Go wystawić na próbę. Chciał, aby
Św. Mateusza 22, 34-40
Chrystus bardzo konkretnie wskazał na najważniejsze
przykazanie w Starym Testamencie. Uczony w Prawie był
pewien, że Jezus na to pytanie nie będzie w stanie Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta
odpowiedzieć, ponieważ takich przykazań było 613 saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich,
i wszystkie według Faryzeuszy i uczonych w Prawie były uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę,
bardzo ważne. Jezus nie wymienił jednego przykazania, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie
ale dwa ściśle złączone ze sobą. Miłość Boga i Bliźniego to w Prawie jest największe?»
przykazania, w których zawierają się wszystkie inne.
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana
W ten sposób Jezus zwrócił uwagę pytającego na grzech,
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją
który często był popełniany przez uczonych w Prawie
duszą i całym swoim umysłem”. To jest
i faryzeuszy. Bardzo skrzętnie pilnowali wypełniania
największe i pierwsze przykazanie.
przepisów dotyczących kultu i modlitw, natomiast
zaniedbywali praktykę miłości i miłosierdzia w stosunku Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował
do drugiego człowieka. Sprawdzianem prawdziwej miłości swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych
do Boga jest zawsze miłość i miłosierdzie w stosunku do dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo
naszych bliźnich. Czasami w naszym życiu zachowujemy i Prorocy».
się podobnie jak Faryzeusze i uczeni w Prawie. Z wielką
gorliwością i dokładnością wypełniamy religijne obowiązki związane z kultem i pobożnością natomiast miłość
bliźniego zaniedbujemy. Bóg stworzył nas z miłości i kocha każdego z nas. Znakiem tej bezgranicznej miłości
Boga do człowieka jest Chrystus Syn Boży, który z miłości do nas umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
On nas wzywa, abyśmy kochali naszych bliźnich i to właśnie Jezus jest dla nas przykładem. Jezus mieszka
w każdym człowieku i kochając bliźniego kochamy Chrystusa. Niech przepiękne słowa refleksji Matki Teresy
z Kalkuty pomogą nam umocnić naszą miłość do Chrystusa, który daje nam siłę i łaskę, aby kochać Bliźniego:
Jezus jest Głodnym, abym Go nakarmił
Jezus jest Spragnionym, abym Go napoił
Jezus jest Nagim, abym Go przyodział
Jezus jest Bezdomnym, abym Go przyjął do siebie
Jezus jest Chorym, abym się Nim opiekował
Jezus jest Samotnym, abym Go kochał
Jezus jest Odrzuconym, abym Go przyjął
Jezus jest Trędowatym, abym obmył Jego rany
Jezus jest Żebrakiem, abym się do Niego uśmiechnął
Jezus jest Najmniejszym, abym Go wziął w ramiona
Jezus jest Ślepcem, abym Go prowadził
Jezus jest Niemym, abym mówił do Niego
Jezus jest Chromym, abym szedł z Nim pod rękę
Jezus jest Więźniem, abym Go odwiedził
Jezus jest Starcem, abym Mu usłużył
Jezus jest moim Bogiem
Jezus jest moim Oblubieńcem
Jezus jest moim Życiem
Jezus jest moją jedyną Miłością
Jezus jest Wszystkim we wszystkich
Jezus jest dla mnie Wszystkim

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA
WJ 22, 20-26

NAPRAWA DACHU NA KOŚCIELE

Tak mówi Pan:

Dach naszego kościoła wymaga remontu, ponieważ
po każdym deszczu w wielu miejscach są przecieki
i woda niszczy nam ławki oraz karpet. Z każdym
deszczem jest coraz gorzej. Dlatego po zapoznaniu
się z oceną ekspertów, jedynym wyjściem jest wymiana pokrycia dachowego na nowe. Cały czas miałem
nadzieję że częściowe łatanie jak to robiliśmy przez
ostatnich kilka lat wystarczy jeszcze na rok albo dwa,
ale niestety nie. Jeszcze tej jesieni projekt naprawy
dachu musi być przeprowadzony. Oprócz wymiany
pokrycia dachowego na dachu spadzistym, trzeba
również naprawić zniszczenia na dachu płaskim,
który jest nad kaplicą kościoła i nad holem kościelnym. Projekt ten będzie nas kosztował $170,000,
których oczywiście nie mamy. Dlatego na teraz
musimy zaciągnąć kredyt na ten cel w Diecezji.

«Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy
sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej.
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty.
Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę
ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was
mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci
wasze sierotami.

Drodzy Parafianie!

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego
ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz
postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz
mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw
płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać
przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego
szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. Zwracam się więc do was z prośbą o wsparcie
I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, finansowe tej naprawy. Im więcej zbierzemy na ten
bo jestem litościwy».
projekt w ramach parafii, tym mniej będzie do

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
TESALONICZAN 1 TES 1, 5C-10
Bracia:
Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród
was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego
ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się
naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście
się wzorem dla wszystkich wierzących
w Macedonii i Achai.
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie
tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara
w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie
potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami
opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy
od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga,
by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
i oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił
z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od
nadchodzącego gniewu.

spłacenia. Ofiary proszę składać do koszyka z kolektą
w kopertach z napisem naprawa dachu. Ci z was,
którzy nas wspierają formą elektroniczną mogą to
zrobić przez Give Central, gdzie jest utworzony
Roof Repair Fund.
Pokój i Dobro
O. Piotr Sarnicki, OFM Conv.
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W poniedziałek 30-go października zapraszamy na Mszę św.
o 7 wieczorem i nabożeństwo różańcowe.
W Środę 1-go listopada Uroczystość Wszystkich Świętych.
Jest to święto obowiązkowe. Msze święte będą
w następującym porządku:

www.saintmargaretmary.org
Wtorek 31-go listopada:
PO POLSKU

7:00 PM Z WIGILII UROCZYSTOŚCI PO ANGIELSKU
847 658-7625 Środa 1-go listopada:
847-658-7882
7:00 AM; 9.30 AM; 6:00 PM PO ANGIELSKU
847-658-6071 7.30 PM PO POLSKU Z NABOŻEŃSTWEM ZA ZMARŁYCH NA KOŃCU

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

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:

W czwartek 2-go listopada Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych . W tym dniu o 7 PM wieczorem zostanie
odprawiona Msza zaduszna za parafian zmarłych w zeszłym
roku. Msza św. będzie w języku angielskim.
W piątek 3-go listopada przypada Pierwszy Piątek.
Zapraszamy na Mszę św. o 7.30 PM. Spowiedź od godziny
6.30 wieczorem.
W sobotę 4-go listopada zapraszamy na nabożeństwo
Pierwszej Soboty po Mszy św. o 6.30 PM.
W niedzielę za tydzień 5-go listopada Msza św. z udziałem
dzieci o 1 PM. Po Mszy św. zapraszamy na pączki.
W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać wypominki,
które będą zawsze w poniedziałki podczas Mszy św.
o godz. 7 PM. Karteczki z imionami zmarłych i ofiarą prosimy
wkładać do skrzynki z napisem: WYPOMINKI, która znajduje
się w holu kościelnym.

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
11/04/2017

Kamila Pocica
Natalia Pocica
Patryk Pocica
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
11/05/2017

Michal Przybylski
Sebastian Hess
Kacper Zapal
Ania Mucha
Piotr Kotowski-Castiglione
Katarzyna Ciochon
Jarek Kawecki
Grzegorz Dobek
Tadeusz Leszewicz
Janina Adamczyk
Zuzanna Waz

