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4 NIEDZIELA POSTU

KTO SPEŁNIA WYMAGANIA
PRAWDY, ZBLIŻA SIĘ DO ŚWIATŁA,
ABY SIĘ OKAZAŁO, ŻE JEGO UCZYNKI
SĄ DOKONANE W BOGU.
J 3:21

O D P ROBOSZCZA
„RADUJ SIĘ JEROZOLIMO, ZBIERZCIE SIĘ WSZYSCY, KTÓRZY JĄ KOCHACIE. CIESZCIE SIĘ, WY,
KTÓRZY BYLIŚCIE SMUTNI, WESELCIE SIĘ I NASYCAJCIE U ŹRÓDŁA WASZEJ POCIECHY.”
Drodzy Przyjaciele!
Czwarta niedziela wielkiego postu nazywana jest niedzielą
radości. Antyfona mszalna na wejście z tej niedzieli, którą
przytoczyłem na początku, wzywa nas do radości. Pośrodku
naszych postnych praktyk, umartwiania się i skupienia,
Kościół zachęca nas do radości. Co jest przyczyną i źródłem
tej radości? Z czego ma ona wypływać? Myślę, że prostą
i piękną odpowiedzią na te pytania są słowa z dzisiejszej
Ewangelii: „ Tak bowiem bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”
Miłość Boga do nas, którą widzimy na krzyżu nieustannie
przemienia ludzkie serca i cały świat. Poniższa historia jest
tylko jednym z niezliczonych przykładów na potwierdzenie
tej prawdy.
Pracująca 25 lat w Afryce misjonarka s. Dolores tak
opowiadała o swoim ponownym odkryciu miłości Boga:

Słowa Ewangelii wg
Św. Jana 3, 14-21
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na
„Widząc tak wiele niesprawiedliwości i cierpienia, świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność
zapomniałam o Bogu. Buntowałam się, nie potrafiłam aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy
pogodzić w sobie obrazu miłosiernego Boga i tak wielkiego bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie
cierpienia świata. Aż pewnego dnia podeszłam do chłopca zbliża się do światła, aby jego uczynki nie
chorego od piętnastu lat. Walczył każdego dnia o życie, zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania
brakowało mu właściwie wszystkiego – lekarstw, jedzenia, prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało,
często wody w domu. Bezradna rodzina też się załamywała. że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».
Pamiętam – był piątek i wszyscy wiedzieliśmy, że chłopak
umiera. Podeszłam do niego i cicho zapytałam, czy mogę coś
dla niego zrobić, a on powiedział: Kochaj Boga i akceptuj moją chorobę i moje odejście, bo miałem krótkie,
ale piękne życie. Bóg jest zawsze tak blisko. I po chwili odszedł.
Ten chłopiec pokazał mi, że Chrystus jest zawsze, a najbardziej w cierpieniu człowieka. Jest tak blisko.
I pokazał mi, że świat cierpiący może być szczęśliwy, choć tego nie widać, bo to inne szczęście ... wewnętrzne.
Te słowa nieznanego człowieka zmieniły moje nastawienie do Chrystusa, do świata, nawet do własnego
cierpienia” (A. Kot, M. Piątkowski (red.), Znaleźliśmy Mesjasza. Chodź i zobacz. Świadectwa misjonarzy
i misjonarek Rodziny św. Arnolda Janssena, Górna Grupa 2014, s. 56–57).
Radujmy się więc bo mimo ogromu zła, grzechu i śmierci wokół nas, jest wartość niezniszczalna, którą
możemy posiąść i według niej ułożyć nasze życie. Tą wartością jest Boża miłość do każdego z nas. Miłość dana
nam przez Ojca, Jezus Chrystus, który ofiarował siebie samego na krzyżu dla naszego zbawienia.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

OGŁOSZENIA


W poniedziałek 12-go marca Gorzkich Żali nie
będzie ze względu na rekolekcje parafialne
w języku angielskim.



W piątek 16-go marca zapraszamy na Drogę
Krzyżową o 8 wieczorem z komunią św.
Nabożeństwo poprowadzi młodzież.



Rekolekcje w języku polskim zaczną się za
tydzień w sobotę 17-go marca i zakończą się we
wtorek 20-go marca.
Rekolekcje w duchu
naszych męczenników z Peru wygłosi były
Prowincjał Franciszkanów O. Jarosław
Zachariasz z pomocą Brata Jana Hruszowca,
promotora kultu naszych męczenników. Ofiary
dla rekolekcjonisty zostaną zebrane podczas
drugiej kolekty na Mszach św. w sobotę, niedzielę
i wtorek. Program rekolekcji jest podany
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. Jest
już pierwsza dobra wiadomość, jeden z parafian
zdecydował się ofiarować jednego dolara za każdy
ofiarowany dolar na ten cel do $ 15,000. Czyli w ten
sposób mielibyśmy już 30,000.
O. Piotr Sarnicki
Proboszcz

KOLEKTA 4.III.2018
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500
$ 18,962
$ 5,572
$ 24,537

M YŚLI D NIA
Znoście swoje braki; nawet gdyby wszyscy byli
święci, to nie możemy się obyć bez wzajemnej
miłości. Bóg tak chciał, abyśmy nawzajem nosili
swoje ciężary.

Panie, Ty jesteś źródłem prawdziwej światłości.
Oświeć promieniem Twojej łaski mroki mojego
serca, abym także w obliczu krzyży, jakie noszę
w moim życiu, doświadczył Twojej zbawczej mocy.

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
3/17/2018

MINISTRANCI

Maja Fajczyk
Maya Rogalski
Philip Pedicone
Piotr Ptaszek
Krzysztof Ptaszek

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.

NIEDZIELA
3/18/2018

Ania Furman
Philip Furman
Maja Kostrzewa
Patrick Kostrzewa
Grzegorz Dobek
Waldemar Stec
Krystyna Skoczylas
Tadeusz Leszewicz
Monika Hess
Jarek Kawecki
Iwon Hess

