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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

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

JEZU UFAM TOBIE

Jn 8:11b

OD PROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
Druga Niedziela Wielkanocna już tradycyjnie jest
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to zostało oficjalnie
ogłoszone przez Świętego Jana Pawła II, 30 kwietnia 2000
roku, podczas uroczystości kanonizacyjnych naszej
rodaczki Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Gdzie
w dzisiejszych czytaniach możemy dostrzec prawdę
o Bożym Miłosierdziu?
Po pierwsze to miłosierdzie możemy dostrzec
w postawie Jezusa względem apostołów i uczniów,
którzy
opuścili Go w noc Jego pojmania. Opuścili
Jezusa w najbardziej ciężkiej dla Niego godzinie, ale Jezus
nie miał zamiaru opuścić ich. Chrystus przechodzi przez
zamknięte drzwi, przechodzi przez ich strach, żal, poczucie
winy i objawia się im. Chrystus ich nie przekreśla. Przynosi
im swój pokój. Jezus potwierdza swoje zaufanie do nich
i zwierza im kontynuowanie swojej misji: “ Jak Ojciec
posłał mnie, tak i Ja was posyłam”.
Widzimy także, Boże Miłosierdzie w postawie Jezusa
względem ludzi, którzy Go ukrzyżowali. Czy Chrystus ich
przeklina, czy ma chęć zemsty? Nie. Zamiast tego, Jezus
posyła do nich swoich apostołów, aby im
powiedzieć - i do grzesznego świata, do świata, który
ukrzyżował Boga - że mogą być zbawieni, że Bóg ich nie
potępia.

Słowa Ewangelii wg
św. Jana 20, 19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.
Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili
do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki
mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,
stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”.
Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż ją do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym”.

Następnie Chrystus przekazuje nam tą wiadomość
o Bożym Miłosierdziu w widzialnym znaku
sakramentalnym. Tym sakramentem jest Spowiedź Święta.
Chrystus przekazuje szafarzenie Bożym Miłosierdziem
Apostołom i ich następcom: “Weźmijcie Ducha Świętego !
Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg
zatrzymacie, są im zatrzymane”.
mój!”.

Otwórzmy więc nasze serca na ten wielki Dar Bożego Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie
Miłosierdzia. I często z wiarą oraz miłością zwracajmy się ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których
do Niego słowami : Jezu Ufam Tobie !
nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Pokój i Dobro
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.
Jego.

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH DZ 5, 12-16
Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez
ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem
w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał
odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.

CZYTANIE Z APOKALIPSY ŚW. JANA
APOSTOŁA 1, 9-11A. 12-13. 17-19

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku
i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie,
zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa
Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański
i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby
Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze
przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny,
na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei».
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także
z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do
Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem
nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
złotych świeczników i pośród świeczników kogoś
podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego
MYŚLI DNIA
w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym
pasem.
Na obrazie Caravaggia Jezus trzyma Tomasza za rękę
Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak
jakby, dotykał jego palcem swojej rany.
martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
Wcześniej inni uczniowie także musieli mieć «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni,
i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na
wątpliwości, skoro Jezus pokazał i w ręce i bok.
wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
Szukając dowodów potwierdzających wiarę, Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi
pamiętajmy, że to Jezus prowadzi ręką Tomasza.
się stać».

OGŁOSZENIA
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL



W poniedziałek 29-go kwietnia zapraszamy na Mszę św.
o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.



W Piątek 3-go maja Uroczystość Matki Bożej Królowej
Polski oraz pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę
św. o 7.30 wieczorem, spowiedź od 6.30.

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

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

Piątek:

Spowiedź Św.

Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

W niedzielę za tydzień msza św. z udziałem dzieci o 1 PM.
Po Mszy zapraszamy na pączki.
W niedzielę 19-go maja zapraszamy na żurek wielkanocny po
Mszy św. o 1 PM w budynku starej szkoły. Bilety do nabycia
dzisiaj po mszy świętej. Chętnych do przyniesienia ciasta na
słodki stół prosimy o zapisanie się przy stoliku z biletami.
W przyszły weekend podczas mszy świętych odbędzie się
ogłoszenie dorocznej kolekty diecezjalnej, która tym razem
będzie przebiegać pod hasłem: “Pójdź za mną”.

KOLEKTA 21.IV.2019
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

4:30 pm
7:00 am Niedziela Wielkanocna
9:00 am
11:00 am
SŁUŻBA
4:30 pm
SOBOTA
LITURGICZNA
7:00 am
05/04/2019
OŁTARZA
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:

Sobota:



W sobotę 4-go maja nabożeństwo Pierwszej Soboty po Mszy
św. o 6.30 wieczorem.

MINISTRANCI

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

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.

$ 23,500.00
$ 6,140.00
$ 9,150.00
$ 15,290.00
$ 37,769.00

NIEDZIELA
05/05/2019

Maya Rogalski
Ada Saletnik
Maja Kostrzewa
Patrick Kostrzewa
Philip Jackowski

Grzegorz Dobek
Małgorzata Czubat
Bogdan Stepinski
Tadeusz Leszewicz
Jarek Kawcki
Iwona Hess
Janina Adamczyk

