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OBJAWIENIE PAŃSKIE

GDY UJRZELI GWIAZDĘ, BARDZO SIĘ
URADOWALI. WESZLI DO DOMU I ZOBACZYLI
DZIECIĘ Z MATKĄ JEGO, MARYJĄ; UPADLI
NA TWARZ I ODDALI MU POKŁON.
I OTWORZYWSZY SWE SKARBY, OFIAROWALI
MU DARY: ZŁOTO, KADZIDŁO I MIRRĘ.

O D P ROBOSZCZA
Kochani !
Pamiętam moje początki w Rockford, kiedy
miałem dużo problemów w znalezieniu właściwej
drogi do miejsc w których potrzebowałem być. Najpierw
prosiłem niektórych parafian, żeby ze mną wsiedli do
samochodu i pokazywali drogę. Potem znalazłem dobry sposób
na trafienie do celu używając map quest. W końcu ktoś dał mi
na gwiazdkę GPS . Teraz, kiedy potrzebuję gdzieś dojechać
włączam GPS, zapisuję adres i przyjemny głos pani z GPS mówi
do mnie, gdzie skręcić, żeby trafić do celu.
Trzej Mędrcy z dzisiejszej Ewangelii szli za światłem gwiazdy,
aby trafić do Jezusa w Betlejem. Możemy powiedzieć, że światło
tej gwiazdy było dla nich naturalnym GPS-em. Światło gwiazdy
jest również symbolem światła wiary, które mamy w naszych
sercach. Każdy z nas ma w sercu światło wiary, które pomaga
nam w odnalezieniu Boga w naszym życiu. Dzisiejsze święto
nazywamy także epifanią albo objawieniem. Bóg objawia nam
siebie samego, pomaga nam Go znaleźć.
Historia milczy na temat kim rzeczywiście byli Mędrcy, którzy
przybyli do Betlejem. Niektóre tłumaczenia nazywają ich
astrologami, inne królami, a jeszcze inne mędrcami.
W rzeczywistości nie znamy tak naprawdę dokładnej ich liczby.
Ponieważ przynieśli trzy dary: złoto, kadzidło i mirrę, tradycja
mówi, że było ich trzech. Liczba trzy ma szczególne znaczenie.
Jest symbolem Trójcy Świętej, jak również przypomina nam
o liczbie dni spędzonych przez Jezusa w grobie. Trójka oznacza
również jeszcze coś bardziej ważnego dla nas. Symbolizuje
wspólnotę. Kiedy Chrystus objawia się światu, nie objawia się
tylko jednej osobie. Na przykład w Noc Bożego Narodzenia
nowina o narodzinach Zbawiciela była ogłoszona grupie
pasterzy. Dzisiaj słyszymy o objawieniu się Boga innej grupie
ludzi, którą stanowią Mędrcy. Jest to również wspaniała
prawda chrześcijaństwa, że dobą nowinę o zbawieniu
przyjmujemy jako wspólnota, przeżywamy ją we wspólnotach
i dzielimy się nią z innymi ludźmi. Chrześcijaństwo nie jest do
przeżywania go w samotności. Tomasz Merton ujął to bardzo
ładnie, kiedy napisał:” Miłość jest naszym prawdziwym celem.
Nie jesteśmy w stanie znaleźć prawdziwego sensu życia
w osamotnieniu. Znajdziemy ten sens razem z innymi.

Słowa Ewangelii wg
Św. Mateusza 2, 1-12
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za
panowania króla Heroda, oto mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:
«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się,
a z nim cała Jerozolima. zebrał więc
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu
i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem
judzkim, bo tak zostało napisane przez
Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś
zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie
pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców
i wywiedział się od nich dokładnie o czas
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do
Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie
starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu
pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli
w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie,
postępowała przed nimi, aż przyszła
i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było
dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię
z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali
Mu pokłon. i otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali
do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do
swojego kraju.

Inną ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać jest, że Mędrcy nie
przyszli do Jezusa z pustymi rękami. Ewangelia mówi, że przynieśli ze sobą drogocenne dary: złoto, kadzidło
i mirrę. Podobnie jak Mędrcy, również my posiadamy dary, które możemy ofiarować Chrystusowi.
Dziś powinniśmy sobie zadać to pytanie: jaki dar mam do ofiarowania Chrystusowi. Bez względu na to kim
jesteśmy, co robimy i skąd przybywamy, każdy z nas po-siada skarb, dar, który może ofiarować Zbawicielowi.
Jedno jest pewne, że powinniśmy mu oddać to, co od Niego otrzymujemy: wiarę nadzieję i miłość.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA 60, 1-6
Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe
światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok
spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego
chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła, królowie do
blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła
i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach
niesione są twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce
twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną
bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą
ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów –
dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni
przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO 3, 2-3A. 5-6
Bracia:
Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga
łaski danej mi dla was, że mianowicie przez
objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica.
Nie była ona oznajmiona synom ludzkim
w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została
objawiona przez ducha świętym Jego apostołom
i prorokom, to znaczy, że poganie już są
współdziedzicami i współczłonkami Ciała,
i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie
Jezusie przez Ewangelię.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA STYCZEŃ:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz
z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć
swoją wiarą w pełnej wolności.

OGŁOSZENIA


W poniedziałek 8-go stycznia Mszy św.
o 7 wieczorem i nabożeństwa nie będzie
z powodu naszego wyjazdu na doroczne
spotkanie franciszkańskie w Mary Town.



Od najbliższego wtorku udajemy się
z kolędową wizytą duszpasterską. Jeśli ktoś
sobie życzy wizyty kapłana proszę się zapisać
w biurze parafialnym po mszy św.



W sobotę 10-go lutego odbędzie się Walentynowy Dinner-Dance. Bilety do nabycia z tyłu
kościoła.

KOLEKTA 31.XII.2017
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem
Brakująca Suma

$ 23,500
$
$
$
$

13,593
3,368
16,961
6,539

BOŻE NARODZENIE 2017
$ 48,526

CHURCH ROOF REPAIR FUND
Goal: $170,000
Zebrane do dziś:

$ 190,008.80

M YŚLI D NIA
Nigdy nie zapominaj o tym, by mieć dziecięcą
pobożność do Maryi i zawsze ją pielęgnować!

Panie, daj mi wytrwałość w poszukiwaniu
Ciebie. Daj mi też na tyle pokory, abym potrafił
zaakceptować Twoją wolę w moim życiu.
Bym nie myślał tylko o tym, co dla mnie
najlepsze, ale abym otworzył się na to , co Ty
chcesz mi ofiarować.

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

www.saintmargaretmary.org
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

