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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIźżO

“JA WAS CHRZCZĘ WOD ;
LECZ IDZIE MOCNIEJSZY ODE MNIE, KTÓRźMU
NIE JESTEM GODZIEN ROZWI ZAĆ RZEMYKA
U SANDAŁÓW. ON CHRZCIĆ WAS BĘDZIź

DUCHEM ŚWIĘTYM I OGNIEM.”
Łk. 3-16 bc

O D P ROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
Misja Chrystusa na ziemi jako Mesjasza
i Zbawiciela zaczęła się z chwilą Jego narodzenia. Ale tak
naprawdę o znaczących dziełach Jezusa i cudach Jego
mocy, dowiadujemy się od momentu, kiedy zaczął swoją
publiczną działalność, czyli trzydzieści lat pó niej. Ta
publiczna działalność Jezusa zaczęła się w chwili Jego
Chrztu w Jordanie. Właśnie wtedy Ojciec Niebieski
publicznie oznajmił, kim jest JezusŚ” Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Między innymi
dlatego święto Chrztu Pańskiego jest dniem przejścia
z okresu Bożego Narodzenia do okresu zwykłego w liturgii.

Słowa źwangelii wg
w. Łukasza 3,15-16.21-22
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły
w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkichŚ „Ja was chrzczę wodąś lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem więtym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo
i Duch więty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby
gołębica, a z nieba odezwał się głosŚ „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Dzisiejsze święto jest również okazją do refleksji nad
naszym chrztem i jego znaczeniem dla każdego z nas. Tak jak podczas chrztu Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec
powiedział o NimŚ „Tyś jest mój Syn umiłowany”, tak również, podczas naszego chrztu Bóg uczynił nas swoimi
dziećmi i obdarzył nas łaską zbawienia. Nad każdym z nas Bóg wypowiedział te piękne słowaŚ Ty jesteś moim
umiłowanym synem, Ty jesteś moją umiłowaną córką.
Wykorzystując dzisiejsze więto Chrztu Pańskiego chciałem parę zdań poświęcić na symbole, które są używane
podczas udzielania Sakramentu Chrztu. Woda jest podstawowym, pełnym symbolizmu znakiem, używanym przy
Chrzcie więtym. Woda przywołuje nam wiele wydarzeń ze Starego Testamentu takich jakŚ wody potopu z czasów
Noego, przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, Mojżesza, który uderzeniem laski o skałę wyprowadził z niej
wodę, przekroczenie Jordanu, aby zdobyć Ziemię Obiecaną oraz oczyszczenie z trądu Naamana w wodach Jordanu.
Woda w tych przypadkach ratowała życie, niszczyła grzeszników i zło oraz oczyszczała. Również w Sakramencie
Chrztu woda zmywa grzech pierworodny i jest symbolem łaski Bożej dającej nam ycie Wieczne.
Następnym widzialnym znakiem są rodzice chrzestni, którzy zobowiązują się, aby strzec w nas życia duchowego
i pomagać nam wzrastać w łasce uświęcającej. Dlatego dla dobra duchowego dziecka, na rodziców chrzestnych,
należy wybierać osoby, które naprawdę żyją wiarą, przyjmują sakramenty oraz będą w stanie rzeczywiście dać
dobry przykład wiary naszym dzieciom. Smutne jest to, że bardzo często przy wyborze rodziców chrzestnych,
kierujemy się zupełnie innymi względami i często chcemy za chrzestnych tych, którzy z wiarą i Kościołem mają
niewiele wspólnego.
Następny symbol, to koszulka chrzcielna, która jest symbolem niewinności i oczyszczenia od zmazy grzechu
pierworodnego. Podczas jej nakładania na nowo ochrzczoną osobę, kapłan modli się, aby tak nieskazitelnie czystą
duszę, mógł ten ochrzczony człowiek przynieść przed oblicze Boga, kiedy już skończy się jego ziemskie życie.
Podczas chrztu ważny symbol, to zapalenie chrzcielnej świecy od paschału. wieca paschalna jest znakiem życia
w łasce Bożej, wszczepionej w nasze serca podczas chrztu. W czasie zapalania tej świecy, kapłan modli się, aby
ochrzczona osoba, mogła wejść do Królestwa Bożego z żywym płomieniem wiary w sercu. Płomień tej wiary może
być bardzo łatwo zgaszony przez grzech i życie niezgodne z wolą Bożą. Dlatego rodzice, chrzestni oraz cała
Wspólnota Kościoła ma pomagać ochrzczonemu, aby płomień jego wiary był żywy i jasny.
Podczas Chrztu używany jest także święty olej, który nam przypomina, że jako dzieci Boga, należymy również do
królewskiej rodziny i jesteśmy reprezentantami najwyższego Króla Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi.
Rozważając dziś nasz własny Chrzest podziękujmy Bogu za ten sakrament i prośmy o łaskę bycia dobrymi
chrześcijanami przez całe nasze życie.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA IZ 42,1-4.6-7

OGŁOSZENIA



To mówi PanŚ „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem,
że Duch mój na Nim spocząłś On przyniesie narodom 
Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć
krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny

nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie
załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia
wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię
przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś
otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia
wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają

w ciemności”.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH DZ 10,34-38

W poniedziałek 14-go stycznia zapraszamy
na Mszę św.. o 7 wieczorem i nabożeństwo
eucharystyczne.
W sobotę 19-go stycznia spotkanie grupy
młodzieżowej w budynku starej szkoły o 4 PM.
Po spotkaniu msza św. z udziałem młodzieży
o 6.30 wieczorem.
Kto by sobie życzył kolędowej wizyty
kapłana proszę się zapisać w kalendarzu wizyt
kolędowych w biurze parafialnym.
W sobotę 26-go stycznia Rycerze Kolumba
zapraszają na Pasta Dinner w budynku starej
szkoły od 5 wieczorem. Szczegółowe informacje
w biuletynie.
Po Mszy do nabycia bilety na nasz doroczny
parafialny Dinner Dance , który odbędzie się
2-go marca. Zapraszamy.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA STYCZEŃ:

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza,
przemówiłŚ „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma INTENCJA EWANGELIZCYJNA:
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu
Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej,
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe
słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie
Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się Pana, by przekazywać światu radość płynącą
działo
w
całej
Judei,
począwszy
o d z Ewangelii.
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem
więtym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła,
dlatego że Bóg był z Nim”.

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

NAGŁOŚNIENIE
DIECEZJALNA KOLEKTA 2018

$ 23,500.00
$ 17,799.00
$ 4,405.67
$ 24,204.67
$ 44,126.10
$ 105,173.00

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 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

MINISTRANCI

Spowiedź Św.
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
01/19/2019

Służba
żrupy Młodzieżowej

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
01/20/2019

Maya Fajczyk
Alex Fajczyk
Nicholas Fajczyk
Natalia Molczyk
Zuzanna Bajda
Jan Bajda
Waldemar Stec
Jarek Kawecki
Jerzy Wąż
Tadeusz Leszewicz
Iwona Hess
Marcin Wojtulewicz
Janina Adamczyk

