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27 NIEDZIELA ZWYKŁA

„...LECZ NA POCZĄTKU STWORZENIA
BÓG STWORZYŁ ICH JAKO
MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ…”
Mk 10:6

O D P ROBOSZCZA
„LECZ NA POCZĄTKU STWORZENIA BÓG STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ: DLATEGO OPUŚCI
CZŁOWIEK OJCA SWEGO I MATKĘ I ZŁĄCZY SIĘ ZE SWOJĄ ŻONĄ, I BĘDĄ OBOJE JEDNYM CIAŁEM.
A TAK JUŻ NIE SĄ DWOJE, LECZ JEDNO CIAŁO.”
Drodzy Przyjaciele!
Chciałem rozpocząć tą refleksję przykładem z życia Toma i Pauli. Tych dwoje ludzi żyło razem, jako żona i mąż, ponad 70
lat. Tom pracował na poczcie i odszedł na emeryturę, kiedy skończył 75 lat. Paula pracowała jako urzędniczka w banku
i planowała opuścić pracę zaraz po urodzeniu pierwszego dziecka, ale niestety Bóg nie obdarzył ich potomstwem. Paula
również przeszła na emeryturę, kiedy ukończyła 75 lat życia. Oboje prowadzili życie proste i skromne. Nigdy nie byli
bogaci, ani popularni. Ale wszyscy z sąsiedztwa lubili ich bardzo. Jeśli była taka potrzeba, chętnie opiekowali się dziećmi
swoich sąsiadów. Wiele razy spędzali godziny na wysłuchiwaniu żalów i ocieraniu łez młodszym małżonkom, którzy
w czasie trudnych chwil i kryzysów przychodzili do nich po radę i pomoc. Wielu ludzi odwiedzało ich dom, bo spotykali
tam radość i szczęście.
Tom zmarł podczas snu parę dni przed swoimi 91 urodzi-nami. Do końca wydawał się być zdrowy i w dobrej kondycji, ale
Bóg zdecydował zabrać go do siebie, właśnie w tym czasie. Paula również wydawała się być w dobrej kondycji. Przez
chwilę wyglądało, na to, że spokojnie i dobrze znosi utratę Toma, ale po trzech dniach bez niego, ona również odeszła
i przeszła na drugą stronę. Ta historia jest jedną z licznych, która potwierdza fakt, że wiele par małżeńskich, żyjących
w dobrym i szczęśliwym związku, umiera niemal jednocześnie, nie z powodów zdrowotnych, ale z przyczyn duchowych.
Bardzo często między małżonkami potrafi się wytworzyć tak silna więź duchowa, że nie są w stanie żyć jedno bez
drugiego zbyt długo. Historia Toma i Pauli pomaga nam zrozumieć, jak głęboka i wspaniała więź może się wytworzyć
między małżonkami, którzy współpracują z łaską sakramentu małżeństwa. Jeśli dwoje ludzi zakłada jakiś biznes, wtedy
wchodzą w partnerstwo. Umawiają się, że będą wspólnie pracować i dzielić się sprawiedliwie zyskami swojej pracy.
Wytwarzają pewnego rodzaju więź, ale jest to bardziej więź zewnętrzna, praktyczna , nie dotykająca duchowej sfery. Więź
małżeńska jest inna. W sakramencie małżeństwa kobieta i mężczyzna oddają się sobie nawzajem w każdej sferze swojego
życia. W sakramentalnym związku miłość dwojga osób przeradza się z miłości eros (kocham cię , bo mi się
podobasz, bo masz taki talent, kocham cię za coś) w miłość agape (kocham cię, ponieważ Bóg postawił cię na mojej
drodze, jako moją żonę lub męża. Podjąłem świadomą decyzję, że będę cię kochał w każdej sytuacji naszego życia,
w zdrowiu i w chorobie, na dobre i na złe.)
Właśnie dlatego Kościół wymaga rzetelnego i dobrego przygotowania od tych, którzy zamierzają zawrzeć sakrament
małżeństwa. To przygotowanie przebiega na poziomie psychologicznym, socjalnym, teologicznym, sakramentalnym
i liturgicznym. Przygotowanie pomaga kandydatom do małżeństwa poznać naturę, teologię i znaczenie tego sakramentu.
Niestety, bardzo często narzeczeni, chcieliby pominąć takie przygotowanie tłumacząc się brakiem czasu, lub, że niczego
nie potrzebują się uczyć, bo już wszystko wiedzą.
Zdarza się jednak, że mimo przygotowań, w niektórych przypadkach małżeństwa, które zostały zawarte w Kościele,
od samego początku są nieważne, to znaczy, że sakrament nie zaistniał. W takich przypadkach małżonkowie mogą
zwrócić się do sądu kościelnego o stwierdzenie orzeczenia nieważności małżeństwa. Przypominam, że nie jest to rozwód
kościelny, ale stwierdzenie nieważności małżeństwa od samego jego początku. W niektórych przypadkach Kościół godzi
się, albo zaleca separację małżonków. Jest tak wtedy, kiedy małżeństwo było zawarte ważnie, ale w obecnej chwili
małżonkowie nie są w stanie być ze sobą ( przemoc w rodzinie, zaburzenia psychiczne, itp.)
Dziękujmy Bogu za wszystkie pary małżeńskie, w których więź małżeńska jest głęboka i trwa do końca życia. Módlmy się
za małżonków, którzy na obecnym etapie swojego małżeństwa przeżywają kryzysy i trudności, aby dzięki pomocy Bożej
łaski pogłębili i umocnili małżeńską więź. Módlmy się również, za żyjących w separacji, aby ten czas pomógł im wrócić do
siebie. Szczególną modlitwą i troską, otoczmy rozwiedzionych i małżeństwa niesakramentalne, aby nie oddalali się od
Kościoła, w którym zawsze czeka na nich łaska zbawienia.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU 2, 18-24
Pan Bóg rzekłŚ «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam;
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie
ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny,
aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę,
które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”.
I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom
podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie
znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się
w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber,
a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra,
które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją
przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedziałŚ
«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!
Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została
wzięta».
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

CZYTANIE Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓW
HBR 2, 9-11
Bracia:
Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy,
chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski
Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. Przystało
bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego
wszystko istnieje, który wielu synów do chwały
doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił
przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci,
którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą.
Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi
swymi.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA PAŹDZIERNIK:
INTENCJA EWANGELIZACYNA:

Aby

osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał
misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych
na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Słowa źwangelii wg Św. Marka 10, 2-12
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ichŚ
«Co wam przykazał Mojżesz?»

Parafia
Św. Małgorzaty Marii Oni rzekliŚ «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
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

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział imŚ
«Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej
cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego,
popełnia cudzołóstwo».

OGŁOSZENIA

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

Wówczas Jezus rzekł do nichŚ «Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
stworzył ich jako mężczyznę i kobietęŚ dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył,
tego niech człowiek nie rozdziela».

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 świąteczneŚ
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



W poniedziałek 8-go października Msza św. o 7 wieczorem i nabożeństwo różańcowe.
W sobotę 20-go października po Mszy św. o 6.30 zapraszamy na
wieczór z Janem Pawłem II z okazji 40 rocznicy pontyfikatu
papieża. Po programie papieskie kremówki oraz możliwość
zakupienia książek i pamiątek związanych z Janem Pawłem II.
W sobotę 27-go października po mszy św. o 6.30 zapraszamy na
projekcję filmu o historii i mocy różańca pod tytułemŚ
"Teraz i w godzinę śmierci.” Projekcja odbędzie się w budynku
starej szkoły. Jak zawsze będzie również pizza.
W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać wypominki. Karteczki
z czytelnie napisanymi imionami zmarłych wraz z ofiarą proszę
wkładać do skrzynki z napisemŚ WYPOMINKI, znajdującej się
z tyłu kościoła.
SŁU BA
LITURGICZNA
OŁTARZA

MINISTRANCI

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
roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
10/13/2018

Patryk Pocica
Kamila 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
10/14/2018

Ada Saletnik
Maya Rogalski
Philip Pedicone
Maja Fajczyk
Krzysztof Ptaszek
Piotr Ptaszek
Jerzy Wą
Jarek Kawecki
Kasia Zeliszczak
Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Iwona Szyda
Wlodzimierz Szyda

