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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!».”

PÓJDŹ ZA MNĄ
Jn 8:11b

OD PROBOSZCZA
PÓJDŹ ZA MNĄ
Drodzy Przyjaciele!
Każdego roku o tej porze, Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną. Tegoroczna
kolekta przebiega pod hasłem: PÓJDŹ ZA MNĄ. Te słowa Chrystusa uświadamiają nam, że jesteśmy
powołani do naśladowania przykładu Jezusa poprzez dawanie świadectwa o naszej wierze
w słowach i uczynkach. Jak co roku, również teraz zwracam się do Was z prośbą o konkretne
wsparcie Kościoła w jego szerszej formie, jaką jest nasza Diecezja Rockford.
Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną możemy kontynuować okazywanie miłości
Chrystusa potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom , młodzieży i starszym. To dzieło
przejawia się w wielu formach poprzez różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak:
przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia poczętego i ludzkiej godności,
duszpasterstwo młodzieży, czy troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko niektóre
obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę Diecezjalną.
Oczywiście wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość kształcenia
katechetów, diakonów, formatorów młodzieży , dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego tak ważne
jest nasze wsparcie tej kolekty.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez
złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $116,548.00. Jest to
nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii
i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina
może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.
Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą,
proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel i przynieśli kopertę do
kościoła w nadchodzące weekendy. Z obliczeń komitetu finansowego wynika, że gdyby każda rodzina
zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą $200 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli
będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też
w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam zebrać od parafian, będziemy
musieli zapłacić z kasy parafialnej.
Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani
zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować.
Niech Czas wielkanocny, który przeżywamy pomoże nam pogłębiać naszą wiarę oraz jedność
z Parafią, Diecezją i całym Kościołem.

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

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH DZ 5, 27B-32.
40B-41

CZYTANIE Z APOKALIPSY
ŚW. JANA APOSTOŁA
AP 5, 11-14

Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam
zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na
nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?»

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów
dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich
była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących
głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien
otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć,
«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – i chwałę, i błogosławieństwo».

odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg
naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy
straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg
wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako
Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi
nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy
temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty,
którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są
posłuszni».
I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa,
a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed
Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni
cierpieć dla Imienia Jezusa.

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi,
i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich
przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu
na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć,
i chwała, i moc, na wieki wieków!» A cztery Istoty
żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali
pokłon.

KOLEKTA 28.IV.2019
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500.00
$
$
$

14, 475.00
3,684.00
18,159.00

OGŁOSZENIA


W poniedziałek 6-go maja Mszy św. o 7 wieczorem
i nabożeństwa majowego w kościele nie będzie
z powodu naszego franciszkańskiego spotkania braci
pracujących w USA.

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 sobotę 11-go maja Uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej w języku polskim o 11rano. W tym dniu nie
będzie Mszy św. o 8.30 rano w języku angielskim
i spowiedzi.

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

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:

W ten dzień podczas mszy św. o 6.30 PM udzielimy
sakramentu namaszczenia chorych.
Próby liturgiczne dla dzieci pierwszokomunijnych
odbędą się we wtorek i piątek o godzinie 5.30
wieczorem. Spowiedź dla dzieci i rodziców w czwartek
również o 5.30 wieczorem.
W niedzielę 12-go maja
o 1 PM msza święta
graduacyjna tegorocznych maturzystów z naszej Polskiej
Szkoły.
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.

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

SOBOTA
05/11/2019

MINISTRANCI

Maya Fajczyk
Alex Fajczyk
Nicholas Fajczyk
Natalia Molczyk
Zuzanna Bajda
Jan Bajda

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
05/12/2019

Michal Przybylski
Sebastian Hess
Bartosz Koszykowski
Alexander Koszykowski
Ania Mucha

Waldemar Stec
Krystyna Skoczylas
Katarzyna Ciochon
Tadeusz Leszewicz
Grzegorz Dobek
Zuzanna Waz
Wlodzimierz Szyda

