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1 NIEDZIELA POSTU

«CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ I BLISKIE JEST
KRÓLESTWO BOŻE.
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE
W EWANGELIĘ!»
Mk 1,15

O D P ROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele
W książce A. J. Palla “ Niezwykłe historie zwykłych ludzi” opisane jest następujące zdarzenie.
„Lekarz spotkał na ulicy znajomego.
– Co u ciebie Paweł? Jak się czujesz? – zapytał.
Paweł zaczął opowiadać o problemach, z jakimi się borykał, przeszkodach, jakie napotykał,
słabościach, jakie rozpoznał, krzywdach, jakich doznał. Wszystko było nudne i paskudne. Koledzy
robili złośliwe donosy, pies sąsiada szczekał wniebogłosy, teściowa była bezduszna, córka
nieposłuszna, żona skąpa, a w zębie latała mu luźna plomba.
– Byłbyś szczęśliwy, gdyby wszystkie twoje problemy
zniknęły? – zapytał lekarz.
Słowa Ewangelii wg
Paweł rozmarzony powiedział:
Św. Marka 1, 12-15
– O, byłaby to najwspanialsza rzecz w moim życiu, ale to
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
niemożliwe – zaraz pokręcił głową, jak to miał w zwyczaju.
– Posłuchaj – powiedział lekarz ściszając głos – znam A przebywał na pustyni czterdzieści
dni, kuszony przez Szatana, i był ze
miejsce po drugiej stronie miasta, gdzie dziesiątki tysięcy
zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
ludzi nie ma żadnych trosk.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus
– Żadnych? – zapytał z niedowierzaniem Paweł.
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię
– Całkowity spokój – przytaknął lekarz.
Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie
Pawłowi zaświeciły się oczy.
jest królestwo Boże. Nawracajcie się
– Niech mnie pan tam zabierze, choćby zaraz, panie
i wierzcie w Ewangelię!»
doktorze. Przez całe życie marzyłem o takim miejscu.
– Chętnie bym to zrobił, ale obawiam się, że jak się dowiesz,
gdzie to jest, nie będziesz chciał pójść – odpowiedział lekarz.
– Pójdę od razu – zapewniał Paweł.
– Miałem na myśli cmentarz za rzeką!”
Bardzo wielu ludzi marzy o świętym spokoju w swoim życiu. Wiemy jednak, że nasze życie nie jest
możliwe bez trosk i zmartwień, jakie spotykają nas każdego dnia. W życiu powinno bardziej chodzić
o to, abyśmy umieli stawić czoła trudnościom i wyjść z nich mądrzejsi i bardziej święci.
Zaczynamy wielki post, w czasie, którego miejsce świętego spokoju, powinien zająć święty
niepokój, a więc dążenie do zmiany tego, co nas oddala od Boga i drugiego człowieka.
To czas nawrócenia i pojednania się z Bogiem i bliźnim. W tym procesie nawracania się i zmiany
życia, Kościół zaprasza nas do praktykowania trzech wypróbowanych środków wzrostu duchowego,
jakimi są: modlitwa, post i jałmużna. Uczyńmy nasz post czasem powrotu do Boga, czasem
odpowiedzi na Jego miłość do nas.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU
RDZ 9, 8-15
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja
zawieram przymierze z wami i z waszym
potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą
żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami
domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze
wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim
zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze,
tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami
potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie
potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które
Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest
z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki,
aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią.
A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten
łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje
przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą
żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy
wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

OGŁOSZENIA


W poniedziałek 19-go lutego zapraszamy na
Gorzkie Żale o 7 PM.



W piątek 23-go lutego Droga Krzyżowa
i Komunia Święta o 8 PM.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
1 P 3, 18-22
Najdrożsi:
Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was do Boga
przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale
powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł
ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym
w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni
Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana
była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz,
zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona
we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale
przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga –
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest
po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce.

KOLEKTA 11.II.2018
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem
Brakująca Suma

$ 23,500
$
$
$
$

12,202
2,774
14,976
8,524

B ÓG Z APŁAĆ
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

Składam serdeczne Bóg Zapłać komitetowi organizacyjnemu
tegorocznego Dinner Dance pod przewodnictwem Pani Leann
Granell. Dziękuję woluntariuszom za pomoc w przygotowaniu
imprezy oraz sponsorom. Bóg zapłać wszystkim, którzy
zakupili bilety i dołączyli do nas, aby w ten sposób spędzić
miło czas i wesprzeć finansowo naszą parafię.

M YŚLI D NIA
Nawet

jeśli ktoś poważnie pobłądzi - wszyscy jesteśmy
ludźmi i wszyscy możemy błądzić - może odzyskać
zaufanie. Nawet święty Piotr, który tak poważnie
pobłądził, mimo to otrzymał pierwsze miejsce.

Biuro Parafialne Czynne:

Jezu, który wyszedłeś na pustynię, aby pokazać nam, jak

Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

walczyć ze słabościami i pokusami złego ducha, proszę
Cię, naucz mnie przeżywać moją życiową pustynię
w łączności z Tobą.

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:

Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

INTENCJA POWSZECHNA
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub
duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

MINISTRANCI

Spowiedź Św.
Sobota:

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA LUTY:

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
2/24/2018

Natalia Pocica
Kamila 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
2/25/2018

Michal Przybylski
Kacper Zapal
Sebastian Hess
Ania Mucha
Krzysztof Zieba
Jerzy Markowska
Kasia Zeliszczak
Marcin Wojtulewicz
Zuzanna Waz
Janina Adamczyk
Iwona Hess
Tadeusz Leszewicz

