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Parafia Św. Małgorzaty Marii

Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

„...W KOŃCU NADCHODZĄ
I POZOSTAŁE PANNY, PROSZĄC:
"PANIE, PANIE, OTWÓRZ NAM!"
LECZ ON ODPOWIEDZIAŁ:
"ZAPRAWDĘ, POWIADAM WAM,
NIE ZNAM WAS".”
Mt.25:11-12

O D P ROBOSZCZA
„CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE ZNACIE DNIA ANI GODZINY”
Kochani!
Św. Jan Bosko, który poświęcił swoje życie dla pracy
z młodzieżą i dziećmi, pewnego razu zadał takie pytanie grupie
swoich podopiecznych. „Co byście zrobili, gdybyście się
dowiedzieli, że za godzinę umrzecie. Jeden z chłopców
odpowiedział: „Ja poszedłbym zaraz do spowiedzi, ponieważ
mam sporo grzechów.” Drugi odpowiedział: „Ja poszedłbym do
domu przeprosić moją mamę, ponieważ dzisiaj rano bardzo ją
zasmuciłem swoim zachowaniem.” Następny chłopiec wyznał;
„Ja zwróciłbym mojemu koledze pieniądze, które mu
ukradłem.” Natomiast ostatni chłopiec powiedział: „Ja robiłbym
dalej to co robię teraz, czytałbym w spokoju swoją książkę.”
Wygląda na to, że ostatni z chłopców był najlepiej
przygotowany, na spotkanie z Chrystusem po śmierci.
“Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. Te słowa kończą podobieństwo o dziesięciu pannach z dzisiejszej Ewangelii.

Słowa Ewangelii wg
Św. Mateusza 25, 1-13
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie
pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały
również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan
młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody
idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam
Co znaczy czuwać? Co znaczy być przygotowanym? Co znaczy
swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały
mieć oliwę w lampach? Odpowiedź na te pytania znajdujemy
roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.
w Ewangelii, nauczaniu Kościoła i Tradycji. Podczas gdy rok
Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
liturgiczny zbliża się ku końcu, słyszymy coraz częściej i więcej
słowa Chrystusa, który mówi nam o swoim drugim przyjściu Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
i naszym ostatecznym spotkaniu z Nim. Chrystus zachęca nas, gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi
abyśmy znaleźli się pomiędzy mądrymi pannami, które zabrały zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny,
ze sobą wystarczającą ilość oliwy, aby spotkać Pana Młodego. prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on
Lampami są nasze serca, a oliwa jest symbolem naszej wiary, odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam
nadziei i miłości. Co jest w naszych sercach? Czy jest to dobra was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
oliwa? Czy mamy jej wystarczająco dużo? W naszym życiu jesteśmy zajęci wieloma rzeczami, dlatego dobrze, że Jezus przypomina nam o najważniejszych sprawach, którymi musimy
się zająć. Sprawy naszego zbawienia i życia wiecznego powinny być czymś bardzo ważnym w każdym dniu naszego życia.
Mamy tendencję myśleć o tych sprawach tylko w niedzielę lub od święta. Chrystus zaprasza nas, abyśmy myśleli
o naszym zbawieniu każdego dnia. Życie jest jedno i zbyt krótkie, abyśmy je stracili nie zasługując na wieczność.
Oczywiście wybór zawsze należy do nas. Możemy się zdecydować być pomiędzy nierozsądnymi pannami, które nie wzięły
wystarczająca ilość oliwy do swoich lamp. Nie były w stanie wejść na ucztę weselną. Drzwi zostały przed nimi zamknięte
i nie było szansy, aby je otworzyć ponownie. Nasze życie ziemskie jest czasem otwierana sobie drzwi do Nieba.
Wykorzystajmy ten czas mądrze. Powinniśmy także pamiętać o naszych braciach i siostrach, których Pan powołał przed
nami na drugi świat. Wielu z nich jest już w Niebie i oglądają Boga twarzą w twarz. Ale także wielu z nich jest w czyśćcu,
gdzie oczekują na całkowite oczyszczenie, aby się dostać do Bożego Królestwa. Kościół egzystuje w trzech różnych
wymiarach. Pierwszy wymiar to święci i aniołowie, którzy oglądają Boga twarzą w twarz. Drugi wymiar Kościoła to jego
członkowie na ziemi, którzy walczą z szatanem, grzechem i słabością oraz szerzą Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Trzeci
wymiar Kościoła to dusze w czyśćcu czekające na oczyszczenie. Wszystkie te trzy stany Kościoła są ze sobą połączone
więzami miłości. Święci w Niebie orędują za nami u Boga, bronią nas i pomagają nam prowadzić święte życie. My
modlimy się do nich i prosimy ich o pomoc i opiekę. Dusze w czyśćcu cierpiące czekają na naszą modlitwę, która im
pomaga szybciej się zbawić. Dusze czyśćcowe również są w stanie pomóc nam się zbawić. Wiele osób ma specjalne
nabożeństwo do Dusz Czyśćcowych. Mogą one pomóc nam, ale same sobie pomóc nie mogą. Tylko nasza modlitwa może
przyspieszyć proces ich oczyszczenia. Dlatego tak ważną rzeczą jest modlić się za zmarłych. Miesiąc listopad jest
w szczególny sposób poświęcony modlitwie za zmarłych. Zapraszam więc na wypominki, które odprawiamy
w każdy poniedziałek listopada o 7 wieczorem. Również odmawiajmy w intencji naszych zmarłych różaniec i koronkę do
Bożego Miłosierdzia.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

FUNDUSZ NAPRAWY DACHU

FUNDUSZ NAPRAWY DACHU

Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy do tej
pory złożyli ofiary w kopertach, lub drogą elektroniczną na
naprawę dachu kościoła ( ROOF REPAIR FUND) .
Dokładna suma dotychczas zebranych pieniędzy jest
umieszczona na grafiku.
W związku z naprawą dachu mamy dwie dobre wiadomości.
Jeden parafianin zdecydował się ofiarować $1 za każdego
dolara ofiarowanego przez parafian do sumy $ 30.000.
To znaczy że jak od parafian zbierzemy $ 30.000 to on daje
30.000.
Druga dobra wiadomość to ta, że Rycerze Kolumbusa
zdecydowali się ofiarować pewną sumę pieniędzy na ten cel
jako matching gift. Na razie jednak nie wiemy jak wielka
będzie to suma. Nasi Rycerze chcą również w ten sposób
zachęcić nas do ofiarności na ten cel.
Tych którzy pytają dlaczego ubezpieczenie nie pokryje nam
naprawy dachu informuję, że jesteśmy ubezpieczeni przez
diecezjalną ubezpieczalnię, która nie pokrywa zniszczeń
wynikłych z powodu wieku dachu (a to nasz przypadek)
albo deszczu lub nawet gradu. Jeśli mielibyśmy silny huragan, który zniszczyłby nam dach wtedy by nam to pokryli.

OGŁOSZENIA











W poniedziałek 13-go listopada zapraszamy na Mszę
św. i nabożeństwo wspominkowe o 7 wieczorem.
Jeszcze cały czas przyjmujemy na Wypominki.
Karteczki z wypisanymi imionami zmarłych wraz
z ofiara proszę składać do skrzynki z napisem:
WYPOMINKI, która znajduje się w holu kościelnym.
W przyszłą sobotę 18-go listopada spotkanie grupy
młodzieżowej o 4.30 PM w budynku starej szkoły.
Po spotkaniu msza młodzieżowa. Po Mszy zapraszamy
na kremówki.
W niedzielę 19-go listopada po Mszy św. o godzinie
1 PM zapraszamy na pyszną grochówkę z pajdą chleba
ze smalcem i kiełbasą. Bilety do nabycia dzisiaj po
Mszy św.
Dziękujemy za ofiary składane na remont dachu
naszego kościoła. Tych, którzy chcą nas wesprzeć
prosimy o przynoszenie ofiar w kopertach z dopiskiem
naprawa Dachu. Można również złożyć swoją ofiarę
drogą elektroniczną przez Give Central klikając na Roof
Repair Fund.
Również w tym roku organizujemy rodzinnego
Sylwestra. Bilety do nabycia w przyszłą niedzielę po
mszy św.

CHURCH ROOF REPAIR FUND
Goal: $170,000
Collected this week: $19,293.00
Collected to date:
$32,109.80

Make Your Donation Go Twice
as Far!
We were blessed by two generous donors: Saint
Margaret Mary Knights of Columbus (undisclosed
amount) and one parishioner (up to $30,000)
who offered to match dollar-for-dollar each donation
contributed towards our Church Roof Repair Fund by
the end of December 31, 2017.
Help us RAI$E THE ROOF and donate today!
There are several easy ways to contribute:
 By Cash or Check
 You may use your bank’s Bill Paying Service to
make payment. Instruct your bank to make check
payable to: St. Margaret Mary Church and on the
memo line put Roof Repair Fund
 Parish Online giving website:
www.givecentral.org/donate

You will be able to take advantage of 2017 Tax Deduction
if you make your contribution before December 31, 2017.

KOLEKTA 5.XI.2017
Tygodniowy Budżet

$ 23,500

Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online

$ 17,152
$ 4,564

Razem

$ 21,716

Brakująca Suma

($ 1,784)

CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI
MDR 6, 12-16
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą,

Parafia którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem
Św. Małgorzaty Marii tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją
bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt
roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie,
847 658-7625 sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się
847-658-7882 im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich
847-658-6071 zamysłom.

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

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:

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN
1 TES 4, 13-18

9:00 am - 5:00 pm Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy
11:00 am - 1:00 pm umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają
1:00 pm - 3:00 pm nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł

i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie,
Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

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

Poniedziałek-Czwartek:

9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi,
pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy
pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos
archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie
powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi
Rozkład Mszy Św. Angielskich
będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana,
Sobota:
4:30 pm i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie
Niedziela:
7:00 am się pocieszajcie tymi słowami.

Piątek:

MINISTRANCI

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

LEKTORZY

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

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

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
11/18/2017

NIEDZIELA
11/19/2017

Agnieszka Gorski
Dawid Gorski
Natalia Molczyk
Kacper Soja
Bartek Wojtyla
Bartek Soja

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Maja Fajczyk
Patrick Kostrzewa

Obecni na Mszy Św.
lektorzy i ministrowie
eucharystii chętni
do służby proszeni są
o zgłoszenie się do
zakrystii najpóźniej
10 min przed
rozpoczęciem mszy.

Waldemar Stec
Maria Serafin
Kasia Zeliszczak
Tadeusz Leszewicz
Iwona Szyda
Wlodzimierz Szyda
Iwona Hess

