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Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli
się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos:
«To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»
Łk 9:34-35

OD PROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
Jak co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu
Słowa Ewangelii wg
słuchamy fragmentu Ewangelii o Górze Przemienienia.
W tym roku słuchamy o Przemienieniu w czasie
św. Łukasza 9, 28b- 36
Jubileuszu Miłosierdzia. Dlatego spójrzmy tym razem
na specjalną górę przemienienia w naszym życiu, którą Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba
i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
jest sakrament spowiedzi świętej.
W życiorysie Św. Jana Vianney czytamy o oficerze armii
francuskiej, który przyjechał do Ars i zamiast się
spowiadać, przystąpił do konfesjonału i naśmiewał się
z wiary i wszystkich świętości. Jan Vianney powiedział
do niego: „Spowiadaj się mój synu”. „Ale ja jestem
niewierzący”. Odpowiedział oficer. „Właśnie dlatego
zacznij spowiedź” – padła odpowiedź kapłana. Oficer
zaczął się spowiadać. Po odbytej spowiedzi, odchodził
od konfesjonału zalany łzami z powodu doznanej łaski
miłosierdzia i odpuszczenia. Głęboka duchowa
przemiana nastąpiła w życiu tego człowieka. Również
i my doznajemy głębokiej przemiany duszy, ilekroć
odbędziemy dobrą spowiedź. Starajmy się regularnie
wspinać na tą górę przemienienia, którą jest sakrament
pokuty, róbmy to natychmiast, ilekroć spotka nas
grzech ciężki.

modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,
a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale
i mówili o Jego odejściu, którego miał
dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się
ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch
mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do
Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to
mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się,
gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn
wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili, gdy
Jezus zaprasza nas również na inne góry przemienienia, odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

gdzie możemy doznać przemiany duchowej i być
świadkami Jego chwały. Tymi górami przemienienia są A oni zachowali milczenie i w owym czasie
nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
chwile, kiedy czytamy Pismo Święte i rozmyślamy nad
Bożym Słowem. To również czas, gdy czytamy dobrą
religijną książkę albo słuchamy konferencji duchowej. Chwile głębokiej modlitwy i medytacji, to
również góry przemiany naszego życia. Oczywiście uczestnictwo we Mszy Świętej, jest tym
szczególnym czasem, kiedy Chrystus przemienia się w naszej obecności, a my pozwalamy Mu
przemieniać nas samych mocą Eucharystii.
Tak jak apostołowie również i my potrzebujemy takich chwil przemienienia, kiedy możemy
w szczególny sposób odczuć obecność Boga i Jego chwałę. Takie momenty dodają nam sił
w dźwiganiu codziennego krzyża z wiarą i ufnością. Razem z Jezusem wchodźmy na góry
przemienienia i pozwólmy Mu umacniać nas na drodze wiary.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU
RDZ 15,5-12.17-18

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN
FLP 3,17-4,1

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł:
"Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami
uczynić”; a potem dodał: "Tak liczne będzie twoje
i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego
potomstwo”. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za
wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak
wielką zasługę.
wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często
Potem zaś rzekł do niego: "Ja jestem Pan, którym cię wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem wywiódł z Urchaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego
winni się wstydzić. To ci, których dążenia są
własność”.
przyziemne.
A na to Abram: "O Panie, o Panie, jak będę mógł się
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też
upewnić, że otrzymam go na własność?”.
jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa
Wtedy Pan rzekł: "Wybierz dla mnie trzyletnią Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone
jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą,
synogarlicę i gołębicę”.
jaką może On także wszystko, co jest, sobie
podporządkować.
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je
wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości
naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani.
do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne,
Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku
zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało O G Ł O S Z E N I A
go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka
 W poniedziałek 18-go marca zapraszamy na
ciemność.
Gorzkie Żale.
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony,
 Drogi Krzyżowe w czasie wielkiego postu są
ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień
w piątki wieczorem o 7 po angielsku i o 8 po
niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi
polsku.
połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł
przymierze z Abramem, mówiąc:
 W niedzielę za tydzień 24-go marca po mszach
św. o 7, 9 11, i 1 Polska Rada Parafialna zaprasza
"Potomstwu twemu daję ten kraj od Rzeki Egipskiej aż
na pierogi do budynku starej szkoły. Będzie
do wielkiej rzeki Eufrat”.
można zjeść na miejscu lub kupić na wynos.

MYŚLI DNIA
W

filmie Adaptacja profesor radzi scenarzyście:
„Film determinuje ostatnia scena; wymyśl zakończenie i masz hit”.

Idąc za Jezusem na Górę Przemienienia, uczniowie
nie sądzili, że ich wędrówka zakończy się w tak
niezwykły sposób.

Jesteśmy

scenarzystami oraz reżyserami najistotniejszych wydarzeń naszego życia, także od nas
zależy ostatnia scena.

KOLEKTA 10.III.2019
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

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

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

$ 23,500.00
$ 17,903.00
$ 2,839.00
$ 20,742.00

DIECEZJALNA KOLEKTA 2018

$ 113,453.00

Zadeklarowana suma

$ 106,163.00

Zebrana suma

$91,393.00

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:

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

SOBOTA
03/23/2019

MINISTRANCI

Ania Furman
Philip Furman
Krzysztof Ptaszek
Piotr Ptaszek
Philip Pedicone

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

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
03/24/2019

Maya Fajczyk
Alex Fajczyk
Nicholas Fajczyk
Natalia Molczyk
Zuzanna Bajda
Jan Bajda
Piotr KotowskiCastiglione
Maria Serafin
Marcin Wojtulewicz
Tadeusz Leszewicz
Zuzanna Waz
Iwona Szyda
Wlodzimierz Szyda

