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JA JESTEM KRZEWEM WINNYM,
WY - LATOROŚLAMI. KTO TRWA WE MNIE,
A JA W NIM, TEN PRZYNOSI OWOC OBFITY,
PONIEWAŻ BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE
UCZYNIĆ.
J15:5

O D P ROBOSZCZA
„JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY - LATOROŚLAMI. KTO TRWA WE MNIE, A JA W NIM,
TEN PRZYNOSI OWOC OBFITY, PONIEWAŻ BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE UCZYNIĆ.”
Drodzy Przyjaciele!
Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do
gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wylągł się ze stadem
kurcząt i wyrósł wraz z nimi. Orzeł przez całe życie
zachowywał się jak kury z podwórka, myśląc, że jest
podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi szukając glist
i robaków. Piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać
skrzydłami, fruwać kilka metrów w powietrzu. No bo
przecież, czyż nie tak właśnie fruwają koguty? Minęły lata
i orzeł zestarzał się. Pewnego dnia zauważył wysoko nad
sobą, na czystym niebie wspaniałego ptaka. Szybował
elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, lekko
poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami. Stary orzeł
patrzył w górę oszołomiony.
- Co to jest? - zapytał kurę stojącą obok.
- To jest orzeł, król ptaków - odrzekła kura. - Ale nie myśl
o tym, ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł więcej
o tym nie myślał. I umarł, wierząc, że jest kogutem
w zagrodzie.

Słowa Ewangelii wg
Św. Jana 15, 1-8
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec
mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl,
która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja
w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może
przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa
w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie
trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten,
kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie,
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się
moimi uczniami».

Bardzo ważne jest dla nas wszystkich, abyśmy wiedzieli kim
naprawdę jesteśmy. Mówiąc o wierze, powinniśmy wiedzieć,
że jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie przez Chrzest św.
Z Jego łaską i pomocą, zdolni jesteśmy do czynienia
najpiękniejszych rzeczy na świecie, którymi są: miłość,
służba i przebaczenie. Orzeł z dzisiejszej przypowieści nie znał swojego prawdziwego pochodzenia. Wyrósł
w zagrodzie razem z kurami, dlatego myślał, że jest tylko podwórkowym kogutem. Kiedy zobaczył orła
szybującego wysoko po niebie, podziwiał go, i wciąż wierzył, że on sam jest tylko kogutem podwórkowym, i nie
może być jak ten wspaniały orzeł. Może gdyby chciał posłuchać własnego serca, a nie słów kur, odkryłby, że
jest orłem.
Łatwo sami siebie możemy odnaleźć w tej historyjce. Wielokrotnie słyszymy od innych, że powinniśmy wieść
życie spokojne, wygodne według zasad obecnego świata i będziemy w porządku, bo kto tak naprawdę wie co
jest po drugiej stronie? Ale Jezus mówi: „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami”. Powinniśmy być
złączeni z Nim i to właśnie jest nasza prawdziwa tożsamość. Przez Jezusa, również jesteśmy połączeni
z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie i dlatego powinniśmy nawzajem sobie pomóc zrozumieć nasze
prawdziwe powołanie. Boża łaska może uczynić z nas wspaniałe orły, szybujące wysoko przez życie
i przypominające innym, że też są orłami. Naszym celem jest żyć z Bogiem na zawsze.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH 9, 26-31

WYMIANA SYSTEMU GRZEWCZO CHŁODZĄCEGO W KOŚCIELE

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował
przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go,
nie wierząc, że jest uczniem.

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.

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do
apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł
ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą
przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa.
Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą
przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał
też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go
zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym,
odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu.
A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei
i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował
w pociechę Ducha Świętego.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. JANA APOSTOŁA 3, 18-24
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem
i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce
oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze
serca i zna wszystko.
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy
ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy
od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś
Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna,
Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak
nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa
w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA MAJ:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Aby

wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną
misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by
odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

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

KOLEKTA 22.IV.2018
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500
$ 15,735
$ 8,785
$ 24,520

HEATING AND COOLING REPLACEMENT FUND
$ 44,848.94

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:

W sobotę 5-go maja nabożeństwo Pierwszej Soboty
Miesiąca po Mszy św. o 6.30 PM.



W Niedzielę 6-go maja o godzinie 1 PM zostanie
odprawiona Msza św. z Uroczystości Matki Bożej
Królowej Polski.



Również w przyszły weekend odbędzie się prezentacja
dorocznej kolekty diecezjalnej.



Przypominamy i prosimy o składanie ofiar na wymianę
systemu grzewczo-chłodzącego w naszym kościele,
który właśnie przebiega. Parafianie zapisani w naszej
parafii dostali koperty na ten cel. Ci z was, którzy nie są
zapisani a chcieliby nas wesprzeć proszeni są o włożenie
ofiar do zwykłych kopert z napisem ogrzewanie.



W przyszłą niedzielę zapraszamy na pączki po Mszy św.
o 1 PM.

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

W piątek 4-go maja Pierwszy Piątek Miesiąca. Msza św.
o 7.30 PM. Spowiedź Święta od 6.30 PM.



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 30-go kwietnia zapraszamy na Mszę św.
w języku polskim 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
5/06/2018

Kamila Pocica
Patryk Pocica
Natalia 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
5/06/2018

Michał Przybylski
Sebastian Hess
Ania Mucha
Krzysztof Zieba
Mateusz Markowski
Kacper Zapal
Andrzej Talska
Katarzyna Ciochon
Jerzy Markowski
Grzegorz Dobek
Tadeusz Leszewicz
Janina Adamczyk
Iwona Hess

