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3 NIEDZIELA ZWYKŁA

“DUCH PAŃSKI SPOCZYWA NA MNIE,
PONIEWAŻ MNIE NAMAŚCIŁ I POSŁAŁ MNIE,
ABYM UBOGIM NIÓSŁ DOBRĄ NOWINĘ,
WIĘŹNIOM GŁOSIŁ WOLNOŚĆ, A NIEWIDOMYM PRZEJRZENIE;
ABYM UCIŚNIONYCH ODSYŁAŁ WOLNYMI”
Łk 4:18

R EFLEKSJA
CZYTAĆ, BY WIDZIEĆ

W średniowieczu mnóstwo ludzi było analfabetami, więc
budowniczowie katedr zdobywali się na to, by epopeje
biblijne tłumaczyć na język obrazów, rzeźb i witraży. Wiemy,
że wiara zaczyna się od słuchania, ale czy jest coś wcześniej,
czy jest coś przed słuchaniem? Przed słowem jest wizja,
niekoniecznie nadprzyrodzone objawienie. Nigdy nie
zapomnę słów, które wypowiedział Henri de Lubac,
komentując konstytucję soborową „Dei verbum”: „Choć
objawienie biblijne jest istotnie objawieniem słowa, jest
jednak nie tylko tym. Teofanie Starego Testamentu sugerują
nam, że ponad słowem jest jeszcze wizja, a cała Biblia jest
wręcz przepełniona tęsknotą i pragnieniem ujrzenia Boga”.
Żeby spisać ewangelię, św. Łukasz wysłuchiwał od naocznych
świadków wszystkiego, co było smakiem ich oczu, gdy pośród
nich przebywał Jezus. Niewykluczone, że wtedy właśnie
spotkał też Matkę Jezusa. Zanim cokolwiek spisał, chciał
zobaczyć na własne oczy miejsca i ludzi, którzy widzieli
i słyszeli Jezusa. Jezus najpierw chciał być widziany na
ulicach Nazaretu jako zwykły człowiek, by nikt później nie
miał wątpliwości, że Bóg może stać się człowiekiem.
Piłat miał przed sobą tego samego Syna Boga, ale mimo
intelektualnego wyrobienia i kultury, niczego poza
człowiekiem nie potrafił się dopatrzeć. Chodzi o to, by nie
tylko słyszeć o Nim, ale też by w końcu Go zobaczyć, i nie
tylko widzieć, ale też dopatrzeć się Boga.

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 1,1-4;4,14-21
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je
przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja
zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł
przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
udzielono.
W owym czasie:
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść
o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał
w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się
wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy
Widzenie kogoś czyni go bliższym, niż słyszenie o nim lub wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
słyszenie jego słów. Gdy kogoś widzę, doświadczam go Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te
słowa Pisma, któreście słyszeli”.

bezpośrednio, mogę do niego przylgnąć, zjednoczyć się
z nim, słysząc o kimś, mogę tylko sobie go wyobrazić,
a wyobrażenia bywają zwodnicze. Widzenie jest odczuwaniem smaku czyjegoś istnienia. Benedykt XVI
komentował Psalm: „»Chodźcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan«, dopiero skosztowanie prowadzi do
zobaczenia. Pomyślmy o uczniach z Emaus: dopiero podczas wspólnej biesiady z Jezusem, dopiero podczas
przełamywania chleba otwierają im się oczy. Dopiero gdy rzeczywiście doświadczą jedności z Panem, przejrzą.
To dotyczy nas wszystkich: oprócz myślenia i mówienia potrzebujemy doświadczenia wiary, życiowej relacji
z Jezusem Chrystusem”.
Czytając Biblię, chcę widzieć. Widząc, chcę kosztować, jak słodki jest Pan. Dla człowieka kultury
euroamerykańskiej słowo jest nośnikiem informacji intelektualnych, dla człowieka Biblii słowo natchnione
jest przestrzenią ukrywającą obecność Boga, możliwością spotkania się z Nim. Czytając Biblię, mam szansę
widzieć Chrystusa w każdym słowie, a nie tylko o Nim czegoś się dowiedzieć. W Księdze Wyjścia, tam, gdzie
mowa o objawieniu się Boga na Synaju, zapisano, iż Izraelici widzieli dźwięki, a nie, że je słyszeli (Wj 20,18).
Raszi tłumaczył ten fenomen tak: „widzieli oni rzeczy, które są do usłyszenia i były niemożliwe do zobaczenia
kiedykolwiek indziej”.
Augustyn Pelanowski OSPPE

CZYTANIE Z KSIĘGI NEHEMIASZA
8,1-4A.5-6.8-10

OGŁOSZENIA


Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy
zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą
Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł
księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. 
Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie,
w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także
kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał
z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do 
południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy
rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze
Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które
zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma
całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy
ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił
wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce

odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli
przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, 
z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy
Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz,
jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu:
„Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. 
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał,
gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie,
spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie,
poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma:
albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie
bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

W poniedziałek 28-go stycznia zapraszamy na
Mszę św.. o 7 wieczorem i nabożeństwo
eucharystyczne
W piątek 1-go lutego spowiedź od 6.30 PM,
Msza św. i nabożeństwo pierwszo - piątkowe
o 7.30 PM.
W sobotę 2-go lutego zapraszamy na
nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św.
o 6.30PM.
W niedzielę 3-go lutego msza św. z udziałem
dzieci. Podczas mszy poświęcenie świec
i książeczek dla dzieci przystępujących do
I Komunii Świętej.
Poświęcenie gromnic odbędzie się podczas Mszy
w języku polskim w przyszły weekend.
W sobotę 9-go lutego zabawa karnawałowa
dla dzieci w budynku starej szkoły. Bilety do
nabycia po Mszy św. o 1PM
Po Mszy do nabycia bilety na nasz doroczny
parafialny DinnerDance, który odbędzie się 2-go
marca. Zapraszamy.

KOLEKTA 20.I.2019

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN 1 KOR 12,12-14.27
Bracia:

Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

M YŚLI D NIA

$ 23,500.00
$ 12,533.00
$ 8,614.00
$ 21,147.00

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, W znanej powieści krawiec mówi do Lejzorka:
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. "Rojtszwaniec pan tak łżesz, jakbyś nie był żywym
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, człowiekiem, tylko cała gazetą".
aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
Święty Łukasz uczy, jak odróżniać rzeczy wartościowe
niewolnicy, czy wolni.
i prawdziwe od prac pseudonaukowych, podejrzanych
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało doktryn czy ideologii.
bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto
Pisząc Ewangelię, nie kopiował od wcześniejszych
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.
autorów, ale wszystko zbadał sam, sięgając do źródeł
i naocznych świadków.

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:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

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:
Piątek:

MINISTRANCI

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

SŁUŻBA
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

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

LEKTORZY

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
02/02/2019

Patryk Pocica
Natalia Pocica
Kamila 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
02/03/2019

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Maja Kostrzewa
Patrick Kostrzewa
Philip Jackowski
Tadeusz Młynek
Małgorzata Czubat
Grzegorz Dobek
Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawecki
Iwona Hess
Janina Adamczyk

