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13 NIEDZIELA ZWYKŁA

„...WSZEDŁ I RZEKŁ DO NICH:

«CZEMU ROBICIE ZGIEŁK I PŁACZECIE?
DZIECKO NIE UMARŁO, TYLKO ŚPI»”
Mk 5:39

R EFLEKSJA
Córeczka tatusia
Jest w tłumie ludzi. ci nięta, nieważna, niejedyna. Modli się z pokorą. Jej samotno ć zostaje
zauważona przez Jezusa. Chwyta się modlitwy jak skraju szat Boskiego Lekarza, który zna jej historię
Po uzdrowienie swojej córeczki przyszedł tylko ojciec,
Słowa źwangelii wg
ale zauważmy, że gdy Jezus wskrzeszał dziewczynkę,
poprosił nie tylko ojca, ale i matkę. Charakterystyczna
Marka 5, 21-24. 35b-43
jest też przemiana pojęć. Jair nazywa ją córeczką,
ludzie, którzy donie li o mierci, nazwali ją już mniej Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na
drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego,
ciepłoŚ córka. Jezus nazywa ją najpierw dzieckiem, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł
w końcu dziewczynką, jakby dystansując związek jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnieŚ «Moja
z ojcem.
Wyobraźmy sobie tatusia, który jest lekarzem i miał
jedyną córeczkę. Ojciec nosił ją na rękach, powtarzał,
że jest z niej dumny. Córka rywalizowała ze swoją
matką, dążąc do tego, by uwaga ojca skupiała się na
niej, a nie na matce. Przez całe dzieciństwo czyniła
wszystko, by ojciec ją podziwiał. Przynosiła najlepsze
oceny ze szkoły, ubierała się tak, by w ojcowskich
oczach zobaczyć podziw. Nauczyła się chorować, by
wzbudzać opiekuńczo ć ojca. Matka zawsze była
w cieniu.

córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby
ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum
szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi
i donie liŚ «Twoja córka umarła, czemu jeszcze
trudzisz Nauczyciela? » Lecz Jezus, słysząc, co
mówiono, rzekł do przełożonego synagogiŚ «Nie bój
się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu i ć z sobą
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata
Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi.
Widząc zamieszanie, płaczących i gło no
zawodzących, wszedł i rzekł do nichŚ «Czemu
podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło,
tylko pi». I wy miewali Go. Lecz On odsunął
wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka
oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie
dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł
do niejŚ «Talitha kum», to znaczyŚ «Dziewczynko,
mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała
i chodziła, miała bowiem dwana cie lat. I osłupieli
wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem,
żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej
dano je ć.

Gdy córka dorosła, nie potrafiła opanować kokieterii,
którą zwabiała mnóstwo mężczyzn, ale wybierała tylko
tych, którzy ją adorowali i podziwiali jak ojciec,
troskliwie i nadopiekuńczo. Po kolejnych odtrąceniach
przez mężczyzn zaczęła odczuwać pustkę i zrozumiała,
że jest na bocznym torze. Nigdy nie żyła własnym
życiem, zawsze pasożytowała na kolejnych wcieleniach
własnego ojca lekarza. Już wie, że nie znajdzie nikogo,
kto by nią pokierował tak jak w dzieciństwie. Minęło
może 12 lat, a może nawet 24, odkąd opu ciła dom po
mierci ojca, a wciąż nie może znaleźć swojego tatusia. Lęk paraliżuje jej życie.

Pewnego dnia dostaje krwotoku. Leczenie mnóstwo kosztuje. Kto jej radzi pielgrzymkę do dalekiego
sanktuarium. Jest w tłumie ludzi. ci nięta, nieważna, niejedyna. Modli się z pokorą. Jej samotno ć
zostaje zauważona przez Jezusa. Chwyta się modlitwy jak skraju szat Boskiego Lekarza, który zna jej
historię. I w kilku sekundach przypomina jej się ta historia z omdleniem i skaleczonym palcem. Całe
życie była głodna takiego dotknięcia, jakie teraz czuje w swoim sercu. Takiego uchwycenia się Boga.
Takiej modlitwy, która jest jak nakarmienie chorej i osłabionej dziewczynki.

Augustyn Pelanowski OSPPE

CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI
MDR 1, 13-15; 2, 23-24
mierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady
żyjących.
Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty
tego wiata niosą zdrowieŚ nie ma w nich
mierciono nego jadu ani władania Otchłani na
tej ziemi. Bo sprawiedliwo ć jest nie miertelna.
Do nie miertelno ci Bóg stworzył człowieka –
uczynił go obrazem swej własnej wieczno ci.
A mierć weszła w wiat przez zawi ć diabła
i do wiadczają jej ci, którzy do niego należą.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN 8, 7. 9. 13-15
Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę,
w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwo ć,
w miło ć naszą do was, tak też oby cie i w tę
łaskę obfitowali.
Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać
ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równo ć.
Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie
z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było
wam pomocą w waszych niedostatkach aby
nastała równo ć, jak to jest napisaneŚ «Nie miał
za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało
ten, kto miał niewiele».

MYŚLI DNIA
Nie zniechęcajcie się zatem, je li nie widzicie
owoców i nie znajdujecie uznania.

Jezu, modlę się za moich najbliższych i za siebie
samego. Polecam Ci wszystkie troski, które noszę
w sercu. Miej lito ć nade mną i pomimo moich
grzechów wysłuchaj mojej modlitwy.

OGŁOSZENIA










W poniedziałek 2 – go lipca zapraszamy na
Mszę w. o 7 wieczorem i nabożeństwo.
W rodę 4 – go lipca Independence Day.
Zapraszamy na Mszę w. o 9 rano w języku
angielskim.
W piątek 6 – go lipca Pierwszy Piątek
Miesiąca. Msza w. o 7.30 PM. Spowiedź
więta od 7Ś00 PM.
W sobotę 7 – go lipca nabożeństwo Pierwszej
Soboty Miesiąca po Mszy w. o 6.30 PM.
Zwracam się jeszcze raz z pro bą o złożenie
zobowiązań i ofiar na Diecezjalną Kolektę.
W tym rok Diecezja poprosiła na o wsparcie
tej kolekty sumą $ 113,000. Koperty na ten
cel znajdują się w ławkach lub z tyłu ko cioła.
Również brakuje nam jeszcze $ 13,000 na
zapłacenie projektu wymiany systemu
grzewczo – chłodzącego. Proszę tych którzy
nas jeszcze nie wspomogli aby według swoich
możliwo ci to zrobili.

KOLEKTA 24.VI.2018
Tygodniowy Bud et
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500
$ 11,486
$ 4,800
$ 16,286

HEATING AND COOLING
REPLACEMENT FUND
$ 86,874.91

DIECEZJALNA KOLEKTA 2018
Goal
Kwota zadeklarowana

$ 113,453
$ 86,436

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:
PoniedziałekŚ
Dni wiąteczneŚ
I Piątek MiesiącaŚ

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:
PiątekŚ

Spowied Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek MiesiącaŚ

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
roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am

DLA MILUSIŃSKICH
POMÓ JEZUSOWI DOJŚĆ DO CHOREJ DZIEWCZYNKI.

