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28 NIEDZIELA ZWYKŁA

JEZUS SPOJRZAŁ NA NICH I RZEKŁ:
«U LUDZI TO NIEMOŻLIWE,
ALE NIE U BOGA; BO U BOGA
WSZYSTKO JEST MOŻLIWE».
Mk 10:27

O D P ROBOSZCZA
NIE ZABIJAJ, NIE CUDZOŁÓŻ, NIE KRADNIJ, NIE ZEZNAWAJ FAŁSZYWIE, NIE OSZUKUJ .

Drodzy Przyjaciele!
W. Barclay w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii
o spotkaniu młodego człowieka z Jezusem, tak piszeŚ

Słowa źwangelii
wg Św. Marka 10, 17-30

żdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien
„ aden inny fragment z Nowego Testamentu nie określił człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął żo
lepiej zasadniczej prawdy chrześcijaństwa o tym, że pytaćŚ «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne?»

uczciwość nie wystarcza. Jezus zacytował przykazania,
które były podstawą uczciwego, szacownego życia.
Bez wahania młody człowiek przyznał, że wszystkie je
przestrzegał. Zauważmy teraz jedną rzecz –
te przykazania, z jednym wyjątkiem, zawierały zakazy
i dotyczyły kręgu rodziny.
Odpowied młodego człowieka miała następujący sensŚ
Nikogo w życiu nie skrzywdziłem. Tak rzeczywiście było.
Ale prawdziwe pytanie powinno brzmiećŚ Co dobrego
uczyniłeś ludziom? A w stosunku do tego człowieka
brzmiało ono jeszcze precyzyjniejŚ Przy całym swym
bogactwie, swych dobrach, przy tym wszystkim, czego
mógłbyś się wyzbyć, co dobrego zrobiłeś dla innych.
Uczciwość polega generalnie na nie czynieniu pewnych
niewłaściwych rzeczy. Chrześcijaństwo zaś polega na
czynieniu właściwych rzeczy (...)
Jezus rzucił temu człowiekowi wyzwanieŚ Wyjd poza
moralną uczciwość i przestań patrzeć na dobro jako na
coś, co polega na nie dokonywaniu pewnych
negatywnych czynów. Zaangażuj siebie i to,
co posiadasz, do pomocy innym. Znajdziesz wtedy
prawdziwe szczęście teraz i w wieczności.
Ale młodzieniec nie potrafił tego zrobić (...) To prawda –
niczego nie ukradł i nikogo nie oszukał, ale też nigdy nie
starał się być dobroczynnie i ofiarnie hojnym. Można
być uczciwym, jeśli się nikomu niczego nie zabrało.
Ale być chrześcijaninem oznacza dawać innym”.

Jezus mu rzekłŚ «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazaniaŚ Nie
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu odpowiedziałŚ «Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł muŚ
«Jednego ci brakuje. Id , sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjd i chod za Mną». Lecz on spochmurniał na
te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich
uczniówŚ «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść
do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego
słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekłŚ «Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do
królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobąŚ
«Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekłŚ «U ludzi to niemożliwe,
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr zaczął mówić do NiegoŚ «Oto my
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».

Tak rzeczywiście chrześcijaństwo, które polega tylko na Jezus odpowiedziałŚ «Zaprawdę, powiadam wamŚ Nikt
tym, żeby się czegoś złego nie zrobiło jest samą nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub
pól z powodu Mnie i z powodu źwangelii, żeby nie
moralnością. Jezus zaprasza nas abyśmy postawili żo na
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów,
pierwszym miejscu w naszym życiu i zaufali Mu we
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań,
wszystkim. Prawdziwe chrześcijaństwo to wiara w to, że a życia wiecznego w czasie przyszłym».
wszystko w naszym życiu zależy od Chrystusa i nasze
szczęście jest zależne od naszej bliskości z Nim. Taka postawa każe nam wykorzystywać wszystkie talenty
i dobra materialne dla Bożej chwały i dla dobra innych. Jeśli trzymam to wszystko tylko dla siebie i swojej
satysfakcji, wtedy stajemy się „bogaci” i ciężko nam będzie wejść do Królestwa Bożego.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI
MDR 7, 7-11
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem,
i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej
nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem
bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro
przy niej będzie poczytane za błoto.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją
aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz
z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.

CZYTANIE Z LISTU DO
HEBRAJCZYKÓW HBR 4, 12-13
ywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy
i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli
serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było
niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

OGŁOSZENIA
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Website

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU
847 658-7625 
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847-658-6071
847-658-5313
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847-658-9339
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Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

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 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 15-go pa dziernika Msza św. o 7 wieczorem
i nabożeństwo różańcowe.
W sobotę 20-go pa dziernika 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. Spotkanie z młodzieżą o 4.30 w budynku
starej szkoły.
W sobotę 27-go pa dziernika 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.

WYMIANA NAGŁOŚNIENIA
Po długim procesie przygotowań i rozmów z Diecezją Rockford,
przystępujemy do wymiany systemu nagłośnienia w kościele,
które zostało całkowicie zniszczone w lecie, przez uderzenie
pioruna. Koszt projektu wymiany to $ 75,000.000. Diecezjalna
ubezpieczalnia pokryje $32,000.000, czyli musimy wyzbierać na
ten cel $ 43,000.000. Dlatego proszę wszystkich parafian
o składanie na ten cel ofiar w osobnych kopertach z napisem
Sound System Replacement. Takie koperty pojawią się
w ławkach w najbliższych tygodniach. W regularnych pakietach
kopert będziecie je dostawać od początku grudnia. Ofiary można
również składać do zwykłych kopert z dopiskiem Wymiana
Nagłośnienia.
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
10/20/2018

NIEDZIELA
10/21/2018

Ania Furman
Philip Furman
Maja Kostrzewa
Patrick Kostrzewa
Zuzanna Bajda

Philip Jackowski
Michał Korzec
Michał Lupa
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.

Jerzy Wą
Jarek Kawecki
Kasia Zeliszczak
Tadeusz Leszewicz
Janina Adamczyk
Marcin Wojtulewicz
Iwona Hess

