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“Rzekł do niej Jezus:
«I Ja ciebie nie potępiam.
- Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».”
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Jn 8:11b

OD PROBOSZCZA
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.”
Drodzy Przyjaciele!
Po intensywnym przygotowaniu w Czasie Wielkiego
Postu, nastał dla nas dzień ogromnej radości,
której źródłem jest prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa. Jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał,
to Jego cierpienie, nie miałoby sensu. Bez
zmartwychwstania miłość Chrystusa i Jego ofiara nie
miałyby żadnego znaczenia. Co więcej, oznaczałoby to, że
grzech, zło i śmierć zwyciężyły. Tylko jasny blask Zmartwychwstania daje sens krzyżowi na, którym Jezus przelał krew za nasze grzechy.

Słowa Ewangelii wg
św. Jana 20, 1-9
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie Go położono».

Dzięki Niedzieli Zmartwychwstania, mamy siłę do
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do
przeżywania Wielkich Piątków w naszym życiu.

grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi

Znany artysta epoki Renesansu Michał Anioł wyraził uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do
tą prawdę w małej, marmurowej rzeźbie Chrystusa grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
Zmartwychwstałego, która obecnie znajduje się płótna, jednakże nie wszedł do środka.
w Rzymie w kościele Św. Marii sopra Minerva.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać
z martwych.

Postać Chrystusa w tej rzeźbie jest pełna chwały. Jezus
stoi pewnie, ale nie jest sztywny. Jest młody, dobrze
umięśniony, oraz pełen energii jak bokser przed walką,
lub jak żołnierz, który powraca do domu po zwycięskiej
bitwie. Zmartwychwstały Chrystus stoi sam. Jedyną drugą figurą, którą możemy zobaczyć w rzeźbie, jest krzyż.
Jezus
obejmuje
go
lewym
ramieniem.
W porównaniu z postacią Chrystusa, krzyż jest bardzo
mały, mizerny. Jest zbyt mały, aby był użyty do
ukrzyżowania Chrystusa. Krzyż jest tak drobny i lekki, że wydaje się, że Jezus trzyma go z taką
łatwością, jakby trzymał bukiet kwiatów. I w tym obrazie możemy zobaczyć cały sens tej rzeźby.
Dająca życie, moc Zmartwychwstałego Pana, przerosła śmiertelną moc krzyża.
To jest właśnie sens Niedzieli Zmartwychwstania w naszym życiu. Prawda Zmartwychwstania
sprawia, że światło nadziei świeci jasno w naszym życiu i powoduje, że nasze krzyże stają się lekkie
i małe. Możemy je teraz nieść z radością, ponieważ mamy pewność, że one wiodą nas do
chwalebnego zwycięstwa Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH DZ 10, 34A. 37-43
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza
w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie,
co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po
chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa
z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym
i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On,
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli
pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał
w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili,
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego
dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,
ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na
świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego
zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że
Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy,
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN 1 KOR 5, 6B-8
Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto
zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali
nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście.
Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza
Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie
przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz
na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

MYŚLI DNIA
Marcin Świetlicki pisze w jednym ze swoich wierszy:
“Umrzeć, Zmartwychwstać. Potem długo spać.

Święty

Paweł uczy, być cierpień doczesnych
nie stawiać na równi z chwałą, które ma się w nas
objawić.

Ojciec

Joachim Badeni mówił, że zmartwychwstałe
ciało - przenikliwe i szybkie - będzie miało blask.

OGŁOSZENIA


W poniedziałek zapraszamy na Mszę św. o 7
wieczorem.



W niedzielę za tydzień Święto Miłosierdzia
Bożego. Po mszach świętych w języku polskim
będziemy wspólnie odmawiać koronkę do Bożego
Miłosierdzia.



Zapraszamy również w ten dzień na Godzinę
Miłosierdzia od 3 do 4 po południu w języku
angielskim.

INTENCJE APOSTOLSTWA
MODLITWY NA KWIECIEŃ:
INTENCJA POWSZECHNA:

Za

lekarzy i personel organizacji humanitarnych,
przebywających na obszarach objętych wojną, którzy
ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

KOLEKTA 7.IV.2019
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500.00
$ 17,195.00
$ 3,184 .00
$ 20,379.00

BÓG ZAPŁAĆ
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM
OSOBĄ, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ
W SPRZĄTANIU KOŚCIOŁA PRZED
ŚWIĘTAMI.

BÓG ZAPŁAĆ ZA POŚWIĘCONY CZAS
I ZAANGAŻOWANIE.

RÓWNIEŻ WIELKIE DZIĘKI ZA BUDOWĘ
GROBU BOŻEGO I DEKORCJĘ.

BÓG ZAPŁAĆ TAKŻE ZA OFIAY ZŁOŻONE
NA ZAKUP KWIATÓW DO BOŻEGO

GROBU.

CHRYSTUS
ZMARTWYCHWSTAŁ
ALLELUJA

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

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

Niech Zmartwychwstały Pan dodaje nam
odwagi w umieraniu dla grzechu
i w rodzeniu się
do nowego życia z Chrystusem.

Niech radość i nadzieja, które płyną
z pustego grobu umacniają nas
każdego dnia.

Niech prawda o Zmartwychwstaniu
stanie się naszym udziałem i niech będzie
widoczna w naszej chrześcijańskiej
postawie.

W imieniu naszej franciszkańskiej
wspólnoty życzę Wam
Radosnego Alleluja.

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
04/27/2019

MINISTRANCI

Ania Furman
Philip Furman
Krzysztof Ptaszek
Piotr Ptaszek
Philip Pedicone

Maja Fajczyk
Alex Fajczyk
Nicholas Fajczyk
Natalia Molczyk
Karina Strzemecka

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

Andrzej Talaska
Waldemar Stec
Krystyna Skoczylas

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

NIEDZIELA
04/28/2019

Tadeusz Leszewicz
Janina Adamczyk
Marcin Wojtulewicz
Iwona Szyda

