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Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych

JEZUS POWIEDZIAŁ DO SWOICH UCZNIÓW:
„TAK JEST NAPISANE: MESJASZ BĘDZIE CIERPIAŁ I TRZECIEGO
DNIA ZMARTWYCHWSTANIE. WY JESTEŚCIE ŚWIADKAMI TEGO.”
Łk 24: 46,48

OD PROBSZCZA
ZOSTAŁ UNIESIONY DO NIEBA
(Łk 24, 51)

Komentarz naukowy
„Wniebowstąpienie na zawsze pozostaje tajemnicą,
ponieważ wydarzenia tego nie da się opisać słowami,
ale coś takiego się stało. Trudno byłoby sobie
wyobrazić, aby objawienia się zmartwychwstałego
Jezusa stawały się coraz rzadsze, a w końcu zupełnie
ustały. To mogłoby zachwiać wiarę ludzi. Musiał więc
nadejść decydujący dzień, gdy Jezus tej ziemi
w końcu stał się Chrystusem niebios. Dla uczniów
wniebowstąpienie miało trojakie znaczenie.

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 24, 46-53
Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał
i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom, począwszy od
1. Było ono zakończeniem. Czas wiary w cielesną Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

obecność Jezusa, wiary zależnej od Jego ciała i krwi, Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.
minął bezpowrotnie. Teraz byli oni związani z kimś, Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie
kto na zawsze nie był ograniczony przestrzenią przyobleczeni w moc z wysoka».
i czasem.

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy
2. Było ono początkiem. Uczniowie nie odeszli z tego ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
miejsca załamani, lecz byli pełni radości, posiadali rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

bowiem Pana, od którego nikt i nic nie było w stanie Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością
ich oddzielić.
wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Albowiem jestem tego pewien – powiada Paweł – że
nic, nic w życiu ani w śmierci, nie zdoła nas odłączyć
od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu (Rz 8, 38-39).

3. I w końcu wniebowstąpienie upewniło uczniów w tym, że mają przyjaciela nie tylko na ziemi,
ale i w niebie. Jakże wspaniałą rzeczą jest wiedzieć, że w niebie oczekuje na nas ten sam Jezus,
którego poznajemy z kart Pisma Świętego. Umierając, nie przechodzimy do ciemności, lecz idziemy
do Niego.
A więc wrócili do Jerozolimy i nadal uwielbiali Boga w świątyni. Nieprzypadkowo Ewangelia
Łukasza kończy się tam, gdzie się zaczyna – w świątyni” (W. Barclay, Ewangelia św. Łukasza,
Poznań 2002, s. 197–198).

Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH DZ 1, 1-11
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w
którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał
przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do
nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów,
że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił
o królestwie Bożym.

CZYTANIE Z LISTU DO
HEBRAJCZYKÓW
HBR 9, 24-28; 10, 19-23

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni,
ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami
przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć
sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku
wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim
A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na
końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił z samego siebie.
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś
Świętym».
sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie
przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy
«Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec Go oczekują.
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował
drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało
i aż po krańce ziemi».
swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą
i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą
I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was obietnicę.
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba».

KOLEKTA 26.V.2019
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

PÓJDŹ ZA MNĄ

$ 23,500.00
$ 13,181.00
$ 4,812.00
$ 17,993.00

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019

$ 116,548.00

Zadeklarowana suma

$ 57,439.00

Zebrana suma

$ 33,754.00

OGŁOSZENIA


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

W poniedziałek 3-go czerwca Msza Święta o 7 wieczorem
i nabożeństwo czerwcowe.



W piątek 7-go czerwca spowiedź pierwszopiątkowa od
godziny 6.30 wieczorem . Msza Święta o 7.30 wieczorem.

Website



W niedzielę 9-go czerwca Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Z tej okazji zapraszamy na czuwanie w sobotę 8-go
czerwca. Czuwanie rozpoczniemy Mszą św. o 6.30
wieczorem, po mszy adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zakończenie czuwania o 10 PM. Serdecznie zapraszamy.

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

WIGILIA
ZESŁANIA

DUCHA ŚWIĘTEGO
SOBOTA 8 CZERWCA 2019R.
MSZA ŚW. O 6:30PM
CZUWANIE DO G ODZ. 10:00 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:

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

ZAPRASZAMY
PARAFIA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY MARII
W ALGONQUIN

