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I rzekł diabeł do Niego: “...Jeśli upadniesz
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.
Lecz Jezus mu odrzekł: “Napisane jest:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.
Łk 4:6a.7-8

OD PROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
To bardzo dobrze, że czytamy dziś Ewangelię o kuszeniu
Jezusa przez szatana na pustyni. Ta ewangeliczna scena przypomina nam ważne prawdy dotyczące naszej wiary i zbawienia. Pierwsza prawda to fakt, że szatan istnieje naprawdę
i kusi nas podobnie jak to czynił w przypadku Jezusa. Postawa Mistrza uczy nas, że nie możemy iść na żaden kompromis
z diabłem. Jezus trzy razy powiedział szatanowi: NIE! Szatan
istnieje i ciągle nas kusi. Robi to często w bardzo inteligentny
i przebiegły sposób.
Dość trafnie ukazuje tę strategię szatana stara hinduska
legenda, dostosowana nieco do chrześcijańskich obyczajów.
Legenda ta opowiada, że w jednym klasztorze wychowywał
się dobry i pobożny młodzieniec – sierota, który miał jedną
słabość: lubił wino. Pewnej nocy, nad ranem, ukazał mu się
szatan i zaczął go strasznie dręczyć. Gdy zobaczył, że
młodzieniec już truchleje ze strachu, powiedział: „Opuszczę
cię na zawsze, jeśli wykonasz jedno z moich poleceń. Albo
wypijesz całą butelkę wina, albo porzucisz raz na zawsze
poranne modlitwy, albo zabijesz przełożonego klasztoru, albo
świętokradzko przyjmiesz Komunię św., albo podpalisz
kościół, albo się powiesisz.

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 4, 1 - 13
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad
Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu
na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic
w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś
Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi,
żeby się stał chlebem”.
Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie
samym chlebem żyje człowiek«.
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu
w jednej chwili wszystkie królestwa świata
i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są
poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko
będzie Twoje”.

Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
Niedoświadczony młodzieniec wybrał pierwszą propozycję,
samemu służyć będziesz«”.
bo mu się wydawała najłatwiejszą. Wybrał wino, bo je lubił.
Nieszczęsny wypił całą flaszkę i się upił, a przez to nie zbudził Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił
się na poranne modlitwy. Przełożony przyszedł do jego celi, na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli
by zobaczyć, czy nie jest chory. Widząc, że jest pijany, zaczął jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest
go upominać, a on chwycił flaszkę i uderzył go w głowę tak bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże
nieszczęśliwie, że go zabił. Przerażony pobiegł do kościoła, o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na rękach nosić
gdzie właśnie rozdawano Komunię św. i bez namysłu przyjął Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej
ją w stanie grzechu. Gdy potem zaczęto szukać przełożonego, nogi o kamień«”.
podpalił swoją celę, w której ukrył zabitego, od czego spłonął
prawie cały klasztor, a on z obawy przed karą powiesił Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano:
się” (ks. Antoni Cząstka, „Sobrii estote” s. 23-24, Kraków »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego«”.
1948).
To tylko legenda, ale ilustruje nam dokładnie, jak szatan Gdy diabeł dokończył całego
umie wykorzystywać nasze, ludzkie, skłonności duchowe, odstąpił od Niego aż do czasu.
a czasem i brak doświadczenia i łatwo doprowadza człowieka
nie tylko do jednego upadku, ale często do wielu złych, a nawet zbrodniczych czynów.

kuszenia,

Zaczęliśmy kolejny Wielki Post. Tak jak Jezus mówmy: NIE wszystkiemu, co szatan nam proponuje. Starajmy się być wytrwali w naszych postnych przedsięwzięciach. Jest to czas naszego nawrócenia i uświęcenia.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA PWT 26,4-10
„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed
ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz
te słowa wobec Pana Boga swego:
»Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu,
przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się
rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.
Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas
i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe.
Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków
naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą
nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził
nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym
ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów.
Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj
opływający w mleko i miód.

KOLEKTA 3.III.2019
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą DIECEZJALNA KOLEKTA 2018
dałeś mi, Panie«.
Zadeklarowana suma
Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz
Zebrana suma
pokłon Panu Bogu swemu”.

$ 23,500.00
$ 17,786.00
$ 5,106.00
$ 22,892.00
$ 113,453.00
$ 106,163.00
$91,393.00

INTENCJA APOSTOLSTWA
CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
MODLITWY NA MARZEC:
APOSTOŁA DO RZYMIAN RZ 10,8-13
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Bracia:

Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko ciebie, na twoich
ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary,
którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że
Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że
Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego,
nie będzie zawstydzony”.

Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te,
które są prześladowane, aby odczuwały bliskość
Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

MYŚLI DNIA
Utożsamiając

niektóre egzotyczne osoby świata
rozrywki i polityki z szatanem, nie docenimy tej
inteligentnej istoty.

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Diabeł kusi Jezusa w sposób wyrafinowany,
Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela
podstępnie; najprawdopodobniej nawet nie wygląda
swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
zbyt „diabelsko”.
„Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony”.
Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski mówi, że diabeł
zajmuje się prawdziwym kuszeniem, a nie
„drobnymi” sprawami.

OGŁOSZENIA
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU
Biuro Parafialne
847 658-7625
Fax Parafialny
847-658-7882
Biuro Finansowe
847-658-6071
Szkoła Katolicka
847-658-5313
Szkoła Polska
224-436-0320
Biuro Katechetyczne
847-658-9339
Klasztor Franciszkański
847-658-7699



W poniedziałek 11-go marca zapraszamy na Gorzkie
Żale.



Drogi Krzyżowe w czasie wielkiego postu są w piątki
wieczorem o 7 po angielsku i o 8 po polsku.



W przyszłą niedzielę 17-go marca Rycerze Kolumba
zapraszają na śniadanie z Easter Bunny od 8 rano
do 1 PM.



W niedzielę 24-go marca po mszach św. o 7, 9 11, i 1
Polska Rada Parafialna zaprasza na pierogi
do
budynku starej szkoły. Będzie można zjeść na miejscu
lub kupić na wynos.

Website

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 am - 5:00 pm
Sobota:
11:00 am - 1:00 pm
Niedziela:
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:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

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.

MINISTRANCI

LEKTORZY

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

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
03/16/2019

Służba Grupy
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
03/17/2019

Agnieszka Gorski
Karina Strzemecka
Kacper Soja
Bartek Soja
Mateusz Markowski
Jerzy Wąż
Jarek Kawecki
Kasia Zeliszczak
Tadeusz Leszewicz
Iwona Hess
Marcin Wojtulewicz
Janina Adamczyk

