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UCZNIOWIE JEGO PRZYPOMNIELI
SOBIE, ŻE NAPISANO:
GORLIWOŚĆ
O DOM TWÓJ POCHŁONIE MNIE.
J 2:17

O D P ROBOSZCZA
„SŁOWA TWE, PANIE, DAJĄ ŻYCIE WIECZNE”.

Kochani!
Nie tak dawno słyszałem śmieszną historyjkę o policjancie
i zakonnicy. Pewnego dnia policjant zatrzymał samochód,
którym podróżowały siostry zakonne. Policjant zapytał
zakonnicę: “ Dlaczego Siostra jedzie tak bardzo powoli
i wstrzymuje ruch? Przecież na tej drodze można poruszać
się z prędkością 55 mil na godzinę”. Siostra odpowiedziała:
„Cały czas na tej drodze widziałam znaki, które mówiły 41
a nie 55.” Policjant odpowiedział, „Siostro te znaki wskazywały numer drogi a nie prędkość.” Siostra odpowiedziała,
„Och ależ jestem niemądra, już teraz będę bardziej uważna.”
W tym momencie policjant spojrzał na inne siostry
w samochodzie, które trzęsły się od strachu i zapytał:
„Dlaczego pozostałe siostry są tak wystraszone?” Och, bo
właśnie zjechałyśmy z autostrady numer 101!”

Słowa Ewangelii wg
Św. Jana J 2, 13-25
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus
przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał
siedzących za stołami bankierów oraz tych,
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów,
powypędzał wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,
a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd
i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!»
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego:
«Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro
takie rzeczy czynisz? » Jezus dał im taką
Kiedy prowadzimy nasze samochody, musimy patrzeć na odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy
znaki drogowe, umieć je czytać i przestrzegać, aby nasza dni wzniosę ją na nowo».
podróż była bezpieczna. W dzisiejszym pierwszym czytaniu
usłyszeliśmy Przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć
i wezwał Naród Wybrany do ich przestrzegania, aby lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz
prowadzili godne życie. Te same Boże Przykazania są wyryte w przeciągu trzech dni?»
w naszych sercach i sumieniach. Są one znakami od Boga,
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy
które mają nam pomóc szczęśliwie podróżować do Nieba.
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie
Wielki Post jest czasem, kiedy powinniśmy bardzo uważnie
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu
czytać te Boże znaki i je zachowywać. Bardzo ważną rzeczą
i słowu, które wyrzekł Jezus.
jest zrozumieć, że Przykazania są pełne Bożej miłości
i mądrości, którymi Bóg dzieli się z nami. Zachowując Boże Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie
Przykazania mamy udział w życiu Bożym. Bardzo często Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło
ludzie uważają Przykazania tylko i wyłącznie jako nakazy w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus
i restrykcje, które ograniczają wolną wolę. Jezus często natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo
tłumaczył swoim słuchaczom, że Boże Prawo ma sens tylko wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego
wtedy, jeżeli wierzymy, że On nas kocha.
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział,
co jest w człowieku.
W dzisiejszej Ewangelii, Jezus wyrzuca ze świątyni tych,
którzy w niej handlowali i robili zgiełk. Wydarzenie to miało
miejsce przed Świętem Paschy. Zazwyczaj przed Paschą w świątyni był wzmożony handel, ponieważ ludzie
kupowali zwierzęta, aby je złożyć w ofierze. Dlaczego więc reakcja Chrystusa była tak gwałtowna i nerwowa?
Dlatego, ponieważ ludzie byli tak zajęci myśleniem o kupnie zwierzęcia na ofiarę, że nie myśleli wcale
o prawdziwym znaczeniu Paschy, o tym, że jest to świętowanie obecności Boga wśród nich. Oczyszczając
świątynię w Jerozolimie, Jezus zaprasza nas, do zrobienia porządku w świątyniach naszych serc i w naszych
sumieniach. Zaprasza nas, abyśmy zrobili to rozmyślając o Bożych przykazaniach i zachowując je. Niech nasze
serca staną się świątyniami, w których oddajemy cześć Bogu jako Ojcu, który nas kocha i pragnie naszego
szczęścia. Boże Przykazania pomogą nam wypełnić to zadanie i szczęśliwie zdążać do Portu Zbawienia.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

OGŁOSZENIA


W poniedziałek 5-go Marca Gorzkie żale o 7
wieczorem.



W piątek 9-go marca zapraszamy na Drogę
Krzyżową o 8 wieczorem z komunią św.



W sobotę 10-go marca po Mszy św. o 6.30 PM
Grupa Młodzieżowa zaprasza na projekcję filmu
„Chata”, który powstał na podstawie światowego
bestsellera pod tym samym tytułem. Film ten to
piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do nas
w naszych smutkach i rozczarowaniach. Jest
także uprzejmym zaproszeniem do podróży do
samego serca Boga. Zapraszamy. Film z polskim
lektorem.



Wielkopostne rekolekcje w języku angielskim
będą w poniedziałek 12-go marca i we wtorek
13-go marca o 7 wieczorem. Wygłosi je Msgr.
John Canary.



Rekolekcje w języku polskim będą od 17-go do
20-go marca. Program jest w biuletynie i na
stronie internetowej.

WYMIANA SYSTEMU GRZEWCZO CHŁODZĄCEGO W KOŚCIELE
Krótko przed zimą musieliśmy wymienić pokrycie
dachu naszego kościoła, aby uniknąć zniszczenia
jego wnętrza przez wodę cieknącą z
dachu.
Dzięki Bożemu błogosławieństwu i szczodrości
parafian oraz Rycerzy Kolumba udało nam się zebrać
potrzebną sumę $180,000 na ten cel.
W tym okresie zimowym okazało się, że nasz system
grzewczo-chłodzący jest w tak złym stanie, iż
musimy go wymienić na wiosnę. Koszt tego projektu
to $90,000-$100,000. Planujemy zacząć pracę po
8 kwietnia tego roku. Dlatego zwracam się do Was
z prośbą o wsparcie finansowe tego projektu.
W kwietniu w wysyłanych do Was zestawach kopert
pojawią się koperty na ten cel z napisem
Heating and Cooling Replacement Fund.
Również będzie utworzona elektroniczna forma
wsparcia tego projektu przez Give Central z tym
samym napisem. Z góry dziękuję za ofiarność.
O. Piotr Sarnicki
Proboszcz

KOLEKTA 25.II.2018
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem
Brakująca Suma

$ 23,500
$ 16,097
$ 4,552
$ 20,649
$ 2,851

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA MARZEC:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do
rozeznania duchowego
i wspólnotowym.

w

aspekcie

indywidualnym

M YŚLI D NIA
Nawet jeśli z zewnątrz i od wewnątrz nadejdą burze, nawet jeśli
skieruje się przeciw wam całe piekło i wszyscy ludzie,
mówcie sobie: "Za wszelką cenę pragnę być święty".

Jezu Mistrzu, oto stoję przed Tobą i wołam: Ześlij na mnie
Ducha Świętego, abym umiał z pokorą przyjąć wszystko, co do
mnie mówisz, i bym wytrwale realizował to w życiu.

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

SOBOTA
3/10/2018

NIEDZIELA
3/11/2018

MINISTRANCI

Kayetan Jarzabek
Michal Korzec
Michal Lupa
Philip Jackowski
David Stanko
Filip Stanko

Agnieszka Gorski
Dawid Gorski
Natalia Molczyk
Kacper Soja
Bartek Soja
Gabriel Waz

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

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

Jerzy Wąż
Maria Serafin
Jarek Kawecki
Tadeusz Leszewicz
Marcin Wojtulewicz
Iwona Szyda
Wlodzimierz Szyda

