Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

5/27/2018

111 S. Hubbard St. Algonquin, lL 60102

Parafia Św. Małgorzaty Marii

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

„IDŹCIE WIĘC I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE
NARODY, UDZIELAJĄC IM CHRZTU W IMIĘ
OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.”
Mt.28:19

O D P ROBOSZCZA
Kiedy wykonujemy często jakieś czynności, to może się pojawiać rutyna, tak że staną się one automatyczne i przestaniemy zastanawiać się nad ich sensem i znaczeniem. Dla człowieka ochrzczonego takim gestem,
który często wykonuje, jest znak krzyża. Może się zdarzyć, że będzie on czyniony niedbale, bez zastanowienia. To grozi każdemu z nas. Dlatego potrzeba, żeby czasem przypominać sobie znaczenie tych najprostszych gestów, po
to, aby nie stały się puste. Naszych zaniedbań związanych z wykonywaniem znaku krzyża jest wiele, są nimi:
– rutyna w czynieniu znaku krzyża,
– niedbałość w czynieniu znaku krzyża, czasem nawet śmieszna,
– dziwne gesty jakby zastępujące znak krzyża,
– wstyd przed publicznym uczynieniem znaku krzyża, np. przed
jedzeniem.
Chociaż tych zaniedbań bywa tak wiele, nie one są najważniejsze Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę,
i nie nad nimi chcemy się skupić. Dzisiejsze święto Trójcy tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Przenajświętszej przypomina nam, że Pan Bóg jest Jeden w Trzech Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
Osobach. To wielka tajemnica naszej wiary, której, jak się wydaje, podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
żaden człowiek nie mógłby wymyślić. Nasz rozum jest za mały,
żeby ogarnąć całą tajemnicę Boga. Czyniąc znak krzyża, «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
uświadamiamy sobie własną niegodność i małość przed Bogiem.
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Znak krzyża przypomina nam, jakie jest nasze miejsce przed
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
Bogiem. Czyniony z wiarą, chroni nas przed wyniosłością
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
względem Boga. W przeciwnym razie będzie nam groziło, że tylko
wszystkie dni, aż do skończenia świata».
sobie przypiszemy wszystkie zasługi. Człowiekowi może się zacząć
wydawać, że sam może wszystko, że to, co osiąga, jest tylko
i wyłącznie wynikiem jego zdolności. Znak krzyża przypomina, jak wiele Bóg nam daje.
Traktujmy znak krzyża jako nasze wyznanie wiary w Trójcę Świętą, jako naszą najprostszą modlitwę. Czyńmy znak
krzyża starannie, bez pośpiechu i bez wstydu. Niech to będzie znak naszej wiary i miłości do Boga w Trójcy Jedynego.
Dzisiejsze święto niech pomoże nam na nowo uwierzyć w moc znaku krzyża. Przecież tyle zła otacza nas wokół. Znak
krzyża czyniony z wiarą jest taką Bożą ochroną dla nas. Tej ochrony doświadczyło w życiu wielu świętych. Warto
chociażby wspomnieć św. Benedykta, który uczynił znak krzyża nad kielichem, w którym podano mu zatruty napój.
Kielich pękł, gdy święty pomodlił się przed jedzeniem i uczynił znak krzyża, dzięki temu ocalił swoje życie przed tymi,
którzy chcieli go otruć. W postawie św. Benedykta temu zewnętrznemu znakowi towarzyszyła zapewne wielka wiara
w moc znaku krzyża.
Uroczystość Trójcy Świętej przypomina nam, że Bóg jest ponad wszystkim, że jest większy od nawet najtrudniejszych
spraw, które nas nękają.
Znaku krzyża warto również używać, błogosławiąc bliźnich. Zauważmy, że rodzice błogosławią dziecko w ważnych dla
niego momentach życia: przy I Komunii Świętej, w dniu ślubu. Można częściej prosić o błogosławieństwo rodziców,
współmałżonków o uczynienie znaku krzyża na czole. W ten sposób przyzywamy mocy samego Boga. Warto również
samemu błogosławić napotkanych ludzi, zwłaszcza tych, z którymi mamy trudne relacje. Św. Paweł przypomina:
„Błogosławcie, a nie złorzeczcie” (Rz 12, 14) Wystarczy, że nawet w myśli powiem sobie: niech cię Pan Bóg błogosławi.
My często nie potrafimy naprawić innych; kiedy życzymy im źle, to jeszcze bardziej potęgujemy zło, kiedy błogosławimy,
to wzywamy Tego, który zna każdego z nas dokładnie i ma nieograniczoną moc.
Pochylamy się dzisiaj z radością i uwielbieniem nad tajemnicą Trójcy Świętej... Trud zgłębiania owej tajemnicy
podejmowało wielu świętych przed nami i zawsze był to rejs na głębokie wody, które są przepastne... I po dziś dzień nasza
wiedza na temat Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest niczym kropla w oceanie świata, ale świadomi tej kropli możemy
odnajdywać kurs przez życie. Kurs, który prowadzi do portu zbawienia u boku Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kurs zaś
potrzebuje konkretnych danych i niech o nich przypomina nam ów znak krzyża czyniony z szacunkiem i rozwagą pełną
wiary, bo to wiara ucisza burzliwe fale w naszym życiu. Nie zapominajmy więc, że krzyż, którym znaczymy nasze ciała –
a co za tym idzie – nasze życie, ma wielką moc w wielkiej Tajemnicy Trójcy Świętej!

Słowa Ewangelii wg
Mateusza 28, 16-20

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI
POWTÓRZONEGO PRAWA
PWT 4, 32-34. 39-40

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN
RZ 8, 14-17

Mojżesz tak powiedział do ludu:

Bracia:

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą,
zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka
na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do
drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to
lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał
jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś,
i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać
sobie jeden naród spośród innych narodów przez
doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną
i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi,
jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój,
w Egipcie na twoich oczach?

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha
niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale
otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym
możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest
Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma
innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś
polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło
i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na
ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY
NA MAJ;
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś
jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami
Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie
z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział
w chwale.

Aby

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

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

W sobotę 2-go czerwca zapraszamy na nabożeństwo I Soboty po
Mszy św. o 6.30 wieczorem.

847 658-7625 
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699 

W przyszłą Niedzielę 3-go czerwca obchodzimy Uroczystość
Bożego Ciała. Z tej okazji będzie uroczysta Msza św. o 11 AM
w kościele , a po niej procesja do czterech ołtarzy na zewnątrz
kościoła . Po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek do budynku
Starej szkoły. W tym dniu Mszy św. po polsku o 1 PM nie będzie.

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:

W piątek 1-go czerwca spowiedź od 6.30. Msza św. i nabożeństwo
czerwcowe o 7.30 wieczorem.



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

W poniedziałek 28-go maja Memorial Day. Mszy św. o 7 PM
i nabożeństwa nie będzie. Zapraszamy na Mszę św. o 9 rano
w języku angielskim.

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne w strojach do procesji.
Dziewczynki do sypania kwiatków, natomiast chłopcy dostaną
dzwoneczki .Mogą też dołączyć młodsze dzieci na biało albo
w strojach regionalnych.
Dzisiaj po Mszy św. zapraszamy do budynku starej szkoły na
kiermasz książki, muzyki i filmu polskich wydawnictw katolickich.
Bogata oferta i dobre ceny. Serdecznie zapraszamy.

KOLEKTA 20.V.2018

Tygodniowy Budżet
$ 23,500
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
$ 12,657
Rozkład Mszy Św. Angielskich
-ofiary złożone online
$ 8,830
$ 21,487
Sobota:
4:30 pm Razem
Niedziela:
7:00 am HEATING AND COOLING REPLACEMENT FUND
9:00 am
$ 74,447.91
11:00 am
4:30 pm DIECEZJALNA KOLEKTA 2018
7:00 am Goal
$ 113,453
8:30 am
Kwota zadeklarowana
$ 69,344
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

BÓG ZAPŁAĆ

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

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich
osób, które były zaangażowane
w przygotowanie i przeprowadzenie czuwania
modlitewnego podczas wigilii
Zesłania Ducha Świętego.

Bóg zapłać również wszystkim,
którzy przyłączyli się do wspólnej
modlitwy.

