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M

iłujcie się
wzajemnie

O D P ROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!

MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE

Każdego roku o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta
przebiega pod hasłem: MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE, co powzbudza nas do jeszcze głębszego przeżywania tej
podstawowej prawdy, że Bóg jest miłością i jest obecny
w naszym życiu zawsze, kiedy okazujemy sobie
Słowa Ewangelii wg
wzajemną miłość. W każdej sekundzie naszego życia
Św. Jana 15, 9-17
i w każdej sytuacji Boża miłość otacza nas swoją dobrocią
i łaską. Bóg objawia swoją miłość do nas wielorako.
W szczególny sposób jednak doświadczamy Bożej miłości Jezus powiedział do swoich uczniów:
i kochamy innych w Kościele i we wspólnotach ludu Bożego, «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
jakimi są nasza diecezja oraz poszczególne parafie. Aby to
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli
doświadczenie miłości Boga do nas i między nami było
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie
udziałem jak największej liczby osób, potrzebujemy również
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
waszego finansowego wsparcia poprzez wasz aktywny udział
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
w tegorocznej kolekcie diecezjalnej.
Doroczna kolekta diecezjalna pozwala Diecezji Rockford
prowadzić i rozwijać wiele dzieł miłosierdzia i ewangelizacji.
W ten sposób każda parafia ma swój udział w tym wielkim
i przepięknym posłaniu. Dzięki funduszom zebranym
w dorocznej kampanii finansowej pomagamy naszej parafii,
diecezji i społeczeństwu. Wasza ofiara złożona na ten cel
wspomoże wiele dzieł i programów prowadzonych przez
diecezję. Oto niektóre z nich: Centrum Św. Elżbiety
prowadzące kuchnie dla ubogich, pomoc starszym
i niedołężnym, pomoc dzieciom z biednych rodzin.
Diecezjalna Caritas zajmująca się adopcją, opieką nad
młodocianymi, imigrantami i ludźmi w nagłej potrzebie.
Centrum kształcenia diakonów i ludzi świeckich oraz
przygotowywanie ich do służby w parafiach. Programy
edukacji religijnej w parafiach, ochrona nienarodzonych,
powołania kapłańskie i zakonne, program pomocy rodzinom
i małżeństwom, pomoc szkołom parafialnym itp.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,
co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał
wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczo- miłowali».

drze i aktywnie wsparli kolektę poprzez złożoną na ten cel
ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $113,453.00. Jest to nasza część wspólnej
odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli
kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki
sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie. Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych
powodów nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel
i przynieśli kopertę do kościoła w nadchodzące weekendy. Z obliczeń komitetu finansowego wynika że gdyby
każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą $200 wtedy z łatwością osiągniemy nasz
gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też
w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam zebrać od parafian , będziemy musieli
zapłacić z kasy parafialnej.
Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani zbyt
duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować. Niech Czas
wielkanocny, który przeżywamy pomoże nam pogłębiać naszą wiarę oraz jedność z Parafią, Diecezją i całym
Kościołem.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
DZ 10, 25-26. 34-35. 44-48
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na
spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr
podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem
człowiekiem».
Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie».
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił
na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się
wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli
z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także
na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami
i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić
chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak
samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa
Chrystusa.
Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka
dni.

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. JANA APOSTOŁA 1 J 4, 7-10
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość
jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga
i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest
miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał
Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie
mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

M YŚLI D NIA
Panie

dziękuję Ci za wielki dar bycia Twoim
przyjacielem. Przepraszam Cię za moje
niedoskonałości i niewierności. Przyjmij moją
modlitwę oddania się Tobie.

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

$ 23,500
$ 12,665
$ 3,675
$ 16,340

HEATING AND COOLING REPLACEMENT FUND
$ 59,190.94

INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY
NA MAJ. INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Aby

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

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

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

Próby liturgiczne dla dzieci pierwszokomunijnych we
wtorek i piątek o 5PM. Spowiedź św. dla dzieci i ich
rodzin w czwartek 10-go maja o 5 PM.



W następną niedzielę 13-go maja Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Dzień Matki.
W tym dniu o 1PM odbędzie się Msza św. Graduacyjna
dla maturzystów z naszej Polskiej Szkoły. Dzieci
przedstawią również krótki program z Okazji Dnia
Matki.



Cały
czas
przebiega
wymiana
systemu
grzewczo-chłodzącego w naszym kościele. Bardzo
prosimy o składanie ofiar na ten cel w osobnych
kopertach z napisem ogrzewanie.



Prosimy również o wsparcie tegorocznej kolekty
diecezjalnej. Koperty na ten cel są w ławkach.

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

W sobotę za tydzień 12-go maja w naszym kościele
odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
w języku polskim o godzinie 11 AM. W tym dniu nie
będzie Mszy św. o 8.30 rano ani spowiedzi o 9 AM.



Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

W poniedziałek 7-go maja zapraszamy na Mszę św.
o 7 wieczorem i nabożeństwo majowe.

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

LEKTORZY

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
5/12/2018

Kayetan Jarzabek
Michal Korzec
Michal Lupa
Philip Jackowski
David Stanko
Filip Stanko
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
5/13/2018

Agnieszka Gorski
Dawid Gorski
Natalia Molczyk
Kacper Soja
Bartek Soja
Gabriel Waz
Tadeusz Młynek
Młodzież Szkolna
Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Iwona Szyda
Włodzimierz Szyda

