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4 Niedziela Wielkanocy

„MAM TAKŻE INNE OWCE,
KTÓRE NIE SĄ Z TEJ OWCZARNI.

I TE MUSZĘ PRZYPROWADZIĆ I BĘDĄ
SŁUCHAĆ GŁOSU MEGO, I NASTANIE JEDNA
OWCZARNIA, JEDEN PASTERZ”
J10;16

R EFLEKSJA
Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą
Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw
o powołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży,
przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczył się
o swoją owczarnię. Posiada On władzę od Ojca, z którym
stanowi jedność. Jezus odrzuca posłannictwo polityczne
i ogłasza królestwo Bożego oparte o przykazanie miłości,
którego granicę stanowi wiara w Niego. Natomiast do
swojego królestwa zaprasza każdego, kto pragnie wypełniać
wolę Ojca wyrażoną w ewangelicznej nauce.

Słowa Ewangelii wg
Św. Jana 10, 11-18
Jezus powiedział:

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, do którego owce nie należą, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlateMisję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi go, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

wyświęceni kapłani. Istnieje kapłaństwo powszechne,
w którym otrzymują udział wszyscy ochrzczeni, i kapłaństwo
urzędowe, zwane też służebnym, które jest przekazywane
przez sakrament święceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia
i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym.
Kapłaństwo urzędowe udziela natomiast świętej władzy,
mocą której kapłani służą ludowi Bożemu przez nauczanie,
sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo
zostało ustanowione dla ludzi, którzy potrzebują zbawienia.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam
także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te
muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje
oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie
zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz
Księża znajdują się między ziemią a niebem. Jedni są
otrzymałem od mojego Ojca”.

młodzi, szczupli, wysokiego wzrostu, inni zaś starzy, grubi
i tak niscy, że na ambonie wspinają się na palce, żeby było
ich dobrze widać. Jednak wszyscy księża przybliżają do Chrystusa, karmiąc słowem i łaską Bożą.
Jako dziewięćdziesięciolatek ks. Jan Twardowski stale powtarzał: „Jestem szczęśliwym księdzem”. Kochał
kapłaństwo, kochał Kościół, któremu służył tak wiernie, jak potrafił. Przede wszystkim jednak kochał Jezusa.
Sam stwierdził w „Autobiografii”: „Zakochałem się w Jezusie i nie spotkałem nikogo piękniejszego niż On”.
Sens życia stanowiła dla niego Eucharystia i modlitwa. Mówił: „Kapłaństwo jest łaską, trzeba zaufać tej łasce.
Trzeba ufać Temu, który prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to jakaś niezwykła fascynacja osobą Pana Jezusa”.
Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić wprowadzić się na drogę
wiodącą do Chrystusa” – zauważa papież Franciszek. Kapłaństwo nie opiera się na naturalnych zaletach lub
osobistych osiągnięciach któregokolwiek z powołanych. To przede wszystkim życie eucharystyczne.
Pismo Święte mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o ich chwiejności i niewierności. Ich powołanie
pochodziło wyłącznie z wolnego wyboru Jezusa. Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od nowa, sprawując
Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się na śmierć. I w ten sposób wypełniają testament Mistrza:
„To czyńcie na moją pamiątkę”.
Zakończeniem refleksji dotyczącej kapłaństwa niech będą słowa modlitwy za kapłanów: Panie i Boże nasz,
ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, którzy będą pachnieć owcami. Niech będą podporą
w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie
i trudy codziennego życia. Niech stają się odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie,
Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia.
Ks. Leszek Smolinski

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH 4, 8-12

WYMIANA SYSTEMU GRZEWCZO CHŁODZĄCEGO W KOŚCIELE

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział:
«Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas
dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu
chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie
wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy
ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych
– że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami
zdrowy.

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.

On jest kamieniem odrzuconym przez was
budujących, tym, który stał się głowicą węgła.
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez
które moglibyśmy być zbawieni».

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. JANA APOSTOŁA 1 J 3, 1-2
Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście
nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie
poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy,
że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo
ujrzymy Go takim, jakim jest.

W tym okresie zimowym okazało się, że nasz
system grzewczo-chłodzący jest w tak złym
stanie, iż musimy go wymienić. Koszt tego
projektu to $90,000-$100,000. Dlatego zwracam
się do Was z prośbą o wsparcie finansowe tego
projektu. W wysłanych do Was zestawach kopert
pojawią się koperty na ten cel z napisem
Heating and Cooling Replacement Fund.
Została również utworzona elektroniczna forma
wsparcia tego projektu przez Give Central z tym
samym napisem. Ci z was , co nie otrzymują kopert
parafialnych mogą składać swoje ofiary w zwykłych
kopertach z napisem Wymiana Ogrzewania.
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

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA KWIECIEŃ:
INTENCJA OGÓLNA

Aby

odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania
w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę
wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

M YŚLI D NIA
Posłuszeństwo

jest pierwszym punktem - jeśli
jestem posłuszny, wszystko będzie szło lekko.

Jezu

Dobry Pasterzu, Ty pasiesz każdą z owieczek
z jednakową, bezinteresowną miłością . Naucz mnie
kochać moich bliźnich, tak jak Ty mnie kochasz.

KOLEKTA 15.IV.2018
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500

Brakująca Suma

$

$ 12,967
$ 3,600
$ 16,567
6,933

HEATING AND COOLING REPLACEMENT FUND
$ 20,793.94

OGŁOSZENIA


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:

Przypominamy że rozpoczęliśmy prace nad wymianą
systemu grzewczo-chłodzącego w naszym kościele.
Koszt wymiany to $ 100,000. Prosimy o składanie ofiar
na ten cel w osobnych kopertach, które otrzymaliście
w komplecie kopert parafialnych albo w normalnych
kopertach z napisem wymiana ogrzewania.



W związku z przesunięciem terminu Mszy św. Graduacyjnej dla maturzystów Polskich Szkół na pierwszą
niedzielę maja w Chicago, Msza św. z udziałem dzieci
odbędzie się w niedzielę za tydzień 29-go kwietnia
o 1 PM. Będzie to ostatnia msza z udziałem dzieci w tym
roku szkolnym.



Również za tydzień po Mszy św. o 1 PM odbędzie się
spotkanie ministrantów.

Rozkład Mszy Św. Polskich
6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

W sobotę 28-go kwietnia odbędzie się uroczystość
I Komunii św. W języku angielskim o 9.30 AM i 12.30
PM. Z tego powodu Mszy św. w języku angielskim
o 8.30 AM i spowiedzi o 9 AM w tym dniu nie będzie.



9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

W poniedziałek 23-go kwietnia zapraszamy na Mszę św.
O godzinie 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.

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:

MINISTRANCI

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

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
4/28/2018

NIEDZIELA
4/29/2018

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

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

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 Markowski
Katarzyna Ciochon
Andrzej Talaska
Grzegorz Dobek
Marcin Wojtulewicz
Iwona Hess
Monika Hess

