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O BJAWIENIE P AŃSKIE

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w wiątyni,
gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im
i zadawał pytania. Wszyscy za , którzy Go słuchali, byli
zdumieni bystro cią Jego umysłu i odpowiedziami.

Łk 2,46-47

O D P ROBOSZCZA
„Ujrzeli my Jego gwiazd na Wschodzie i przybyli my złożyć pokłon Panu”.

Drodzy Przyjaciele!
Jezus narodził się jako Zbawiciel wiata i przyszedł
aby królować w naszych sercach, bo chce nas
doprowadzić do swojego Królestwa. Mędrcy ze
Wschodu zrozumieli Jego misję i dlatego z rado cią
w sercu opu cili swoja ojczyznę, aby Jezusa zobaczyć
i przyjąć Jego posłanie. Ale spotykamy się także
z postawą króla Heroda, który budował swoje
królestwo na przemocy, władzy, bogactwie i pysze. On
dowiedziawszy się o nowonarodzonym Królu, używa
całej swojej ziemskiej mocy, aby zgładzić
Jezusa. Herod boi się, że Chrystus zabierze mu
władzę, że zmieni jego życie. Również i my
w sytuacji, kiedy Chrystus chce wej ć do naszego
życia możemy zając różną postawę. Może to być
postawa Mędrców ze Wschodu. Możemy się
radować, że Zbawiciel puka do naszych serc, że
słuchając Jego przykazań nasze życie stanie się
piękniejsze i zasłużymy na Królestwo Niebieskie.
Możemy również przyjąć postawę Heroda
i panicznie bać się Zbawiciela, próbując zabić Jego
głos w naszym sumieniu.
Jeste my chrze cijanami i Chrystus ma nadzieję, że
ilekroć wstępuje do naszego życia, wtedy ogarnia nas
rado ć i chcemy Mu być posłuszni, aby uczynić nasze
życie piękniejszym. Mędrcy ze wschodu
zawierzyli wiatłu gwiazdy, bo widzieli w niej znak
Bożej Opatrzno ci, która prowadziła ich do
prawdziwego
wiatła Jezusa Chrystusa. Taką
gwiazdą przewodnią w naszym życiu jest sumienie,
Boże przykazania i nauka Ko cioła. Dzisiejsze więto
Objawienia Pańskiego zachęca nas do bycia
posłusznym tej przewodniej gwieździe, tak jak Trzej
Królowie posłusznie podążali za wiatłem gwiazdy
ze Wschodu, która bezpiecznie doprowadziła ich do
Chrystusa, tak również i my podążajmy za głosem
sumienia, bądźmy wierni nauce Ko cioła
i zachowujmy przykazania.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

Słowa źwangelii wg
w. Mateusza 2,1-12
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytaliŚ „Gdzie jest nowo
narodzony król żydowski? Ujrzeli my bowiem Jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyli my oddać Mu
pokłon”.
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim
cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich,
gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieliŚ „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorokŚ
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jeste zgoła
najlichsze spo ród głównych miast Judy, albowiem
z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem
ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców
i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekłŚ
„Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię,
a gdy Je znajdziecie, donie cie mi, abym i ja mógł
pój ć i oddać Mu pokłon”. Oni za wysłuchawszy
króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę,
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryjąś upadli na twarz
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu daryŚ złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we nie nakaz, żeby nie wracali do
Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA IZ 60,1-6
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze Saby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

CZYTANIE Z LISTU WI TEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN
EF 3,2-3A.5-6
Bracia:
Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski
danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie
oznajmiona mi została ta tajemnica.
Nie była ona oznajmiona synom ludzkim
w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została
objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom
i prorokom, to znaczy że poganie już są
współdziedzicami i współczłonkami Ciała,
i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie
przez Ewangelię.

OGŁOSZENIA






W poniedziałek 7-go stycznia Mszy
w.
o 7 wieczorem i nabożeństwa nie będzie ze
względu na nasz wyjazd na doroczne spotkanie
franciszkańskie.
W przyszłą niedzielę więto Chrztu Pańskiego
i koniec Okresu Bożego Narodzenia. Z tej okazji
po Mszy w. o 1 PM zapraszamy na koncert
kolęd w ko ciele, który będzie wykonany przez
uczniów z naszej Polskiej Szkoły.
Po tej niedzieli udamy się po kolędzie. Je li kto
sobie życzy odwiedzin kapłana z wizytą
duszpasterską prosimy o zapisanie się w biurze
parafialnym do kalendarza wizyt kolędowych.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA STYCZEŃ:
INTENCJA EWANGELIZCYJNA:
Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej,
aby na ladując Maryję, odpowiadali na powołanie
Pana, by przekazywać wiatu rado ć płynącą
z Ewangelii.

M Y LI D NIA
Nieufno

ć do ludzi, wiata i nowych zjawisk jest
rzeczą wygodną, gdyż nie wiąże się z ryzykiem.

Mędrcy

widzieli wcze niej wiele osobliwo ci,
z których nie wszystkie okazały się godne uwagi.

Gdyby tym razem nie za ryzykowali, zlekceważyliby
najważniejsze wydarzenie w swoim życiu.

KOLEKTA 9.XII.2018
Tygodniowy Bud et
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

NAGŁO

NIENIE

DIECEZJALNA KOLEKTA 2018

$ 23,500.00
$ 14,406.00
$ 2,862.00
$ 17,268.00
$ 41,934.10
$ 105,173.00

Parafia
w. 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 w. 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 w. 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

MINISTRANCI

w.

Sobota:
Niedziela:
I Piątek MiesiącaŚ

SŁU BA
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
roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
01/12/2018

Patryk Pocica
Kamila Pocica
Natalia Pocica

Obecni na Mszy w.
lektorzy i ministrowie
eucharystii chętni do
służby proszeni są
o zgłoszenie się do
zakrystii najpóźniej
10 min przed
rozpoczęciem mszy.

NIEDZIELA
01/13/2018

Michal Przybylski
Sebastian Hess
Bartosz Koszykowski
Alexander Koszykowski
Ania Mucha

Andrzej Talask
Krystyna Skoczylas
Grzegorz Dobek
Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Zuzanna Waz
Włodzimierz Szyda

