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6 NIEDZIELA ZWYKŁA

WTEDY PRZYSZEDŁ DO NIEGO TRĘDOWATY
I UPADAJĄC NA KOLANA, PROSIŁ GO:
«JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ MNIE OCZYŚCIĆ».
ZDJĘTY LITOŚCIĄ, WYCIĄGNĄŁ RĘKĘ,
DOTKNĄŁ GO I RZEKŁ DO NIEGO:
«CHCĘ, BĄDŹ OCZYSZCZONY!».

Mk 1,40-41

O D P ROBOSZCZA
ZDJĘTY LITOŚCIĄ, WYCIĄGNĄŁ RĘKĘ, DOTKNĄŁ GO I RZEKŁ DO NIEGO:
„CHCĘ, BĄDŹ OCZYSZCZONY”.
Kochani!
John Newton żył w XVII wieku i był handlarzem niewolników. Posiadał wielki statek na którym przewoził
złapanych w Afryce niewolników i sprzedawał ich w portach Europy i Ameryki. Pewnej nocy będąc na
otwartym morzu płynący z niewolnikami statek za-skoczył olbrzymi sztorm. Fale były tak silne i wysokie,
że okrętowi groziło zatonięcie. Wtedy John Newton upadł na kolana i zaczął się modlić: „Boże jeśli teraz
uratujesz nasze życie, to przyrzekam, że skończę z handlem
niewolnikami.” Bóg uratował mu życie i John Newman
Słowa Ewangelii wg
zaprzestał handlu niewolnikami. Co więcej nawrócił się,
Św. Marka 1, 40-45
zaczął żyć dobrym chrześcijańskim życiem i stał się
pastorem oraz głosicielem Ewangelii. Na pamiątkę swojego
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty
nawrócenia napisał słowa do pieśni: „Amazing Grace”. i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz,
Szczególnie piękne i wzruszające są słowa na początku możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością,
pieśni: „Jak zdumiewająca jest Boża łaska, która ocaliła wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę,
takiego nikczemnika jak ja. Byłem zgubiony i dzięki Bożej bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został
oczyszczony.
łasce odnalazłem się. Byłem ślepy i przejrzałem.”
Trędowaty człowiek z dzisiejszej Ewangelii był także
w podobnej sytuacji jak John Newton. On także
potrzebował Bożej łaski, aby być uratowanym. W czasach
Jezusa prawo zakazywało trędowatym zbliżać się do ludzi
zdrowych. Za takie coś groziła kara ukamienowania.
Mimo tego trędowaty z dzisiejszej Ewangelii ryzykuje swoje
życie i zbliża się do Jezusa. Dlaczego podejmuje takie ryzyko.
Robi to dlatego, ponieważ wie, że choroba trądu skazuje go
na pewną śmierć. Jezus był dla niego ostatnią szansą,
aby uratować życie. Trędowaty człowiek wierzył, że Chrystus
ma moc uzdrowić go. Swoją wiarę w moc Chrystusa wyraził
słowami: „Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić.”

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił,
mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale
idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie
ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla
nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać
i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już
jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do
Niego.

Biblia bardzo często porównuje trąd z grzechem. Możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy duchowo
trędowaci z powodu popełnianych grzechów. W dobie współczesnej trąd jeśli się go leczy jest uleczalny.
Podobnie też uleczalny jest trąd duchowy. Boża łaska i Jego miłosierdzie mogą nas uratować. Jako katolicy
posiadamy także wspaniały sakrament Spowiedzi Świętej, w którym Bóg leczy nasze dusze. Trędowaty
z dzisiejszej Ewangelii błagał Jezusa: „Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić”. O to samo możemy prosić
Chrystusa w sakramencie pokuty i jeśli będziemy ufać Jego miłosierdziu, wtedy Jezus odpowie:
„Chcę, bądź oczyszczony”.
Bądźmy więc Bogu wdzięczni za Jego uzdrawiającą łaskę i za Sakrament Świętej Spowiedzi, w którym dotyka
naszych serc przebaczeniem i miłością.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ
KPŁ 13, 1-2. 45-46
Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli
u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo
wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała
jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana
Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał
rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę
zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty!
Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty.
Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie
będzie poza obozem».

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN 1 KOR 10, 31 – 11, 1
Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.
Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla
Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja,
który się staram przypodobać wszystkim pod
każdym względem, szukając nie własnej korzyści,
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie
naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą
Chrystusa.

OGŁOSZENIE


W poniedziałek 12-go lutego zapraszamy na Mszę
św. o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.



W środę 14-go lutego zaczynamy wielki post
środą popielcową. Msza św. z posypaniem głów
popiołem w języku polskim o 7.30 wieczorem.
Msze św. w języku angielskim z posypaniem głów
popiołem będą o 7 AM; 9.30 AM ( szkolna)
i o 6 PM. O 12 w południe i o 4 PM odbędzie się
nabożeństwo słowa z posypaniem głów popiołem
i komunią św. w języku angielskim.



W piątek 16-go lutego zapraszamy na
nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 7 PM w języku
angielskim i o 8 PM w języku polskim.



W sobotę 17-go lutego zapraszamy młodzież na
spotkanie o 4.30 PM. Po spotkaniu zapraszamy
na Mszę św. młodzieżową o 6.30 wieczorem



Nabożeństwa Gorzkich Żali będą się odbywały
w poniedziałki o 7 wieczorem.

KOLEKTA 28.I.2018
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem
Brakująca Suma

$ 23,500
$ 15,050
$ 4,423
$ 19,473
$ 4,027

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:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

MINISTRANCI

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

LEKTORZY

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
2/17/2018

Maja Fajczyk
Maya Rogalski
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Ada Saletnik

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
2/18/2018

Ania Furman
Philip Furman
Maja Kostrzewa
Patrick Kostrzewa

Grzegorz Dobek
Waldemar Stec
Katarzyna Ciochon
Tadeusz Leszewicz
Monika Hess
Jarek Kawecki
Iwona Szyda

