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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
“Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”.

Drodzy Przyjaciele!
Znany chrześcijański pisarz Bruno Ferrero w jednym ze swoich
opowiadań pisze o miaste-czku, które było ponure, często padał
tam deszcz, a ludzie wcale się do siebie nie uśmiechali. Zawsze,
kiedy padało, mieszkańcy miasteczka cho-dzili pod parasolami
koloru czarnego, co jeszcze bardziej wpływało na to, że byli
smutni i pełni depresji. Pewnego razu podczas deszczowej aury
pojawił się w miasteczku pan, który szedł pod parasolem koloru
żółtego i uśmiechał się do wszystkich. Przechodnie, którzy go
spotykali kiwali głowami z niedowierzenia i oburzenia.
Oczywiście nie obyło się bez złośliwych komentarzy: “Co to za
dziwak, w taki deszcz chodzi pod żółtym parasolem, a nie pod
czarnym. Dlaczego on się uśmiecha, przecież w naszym
miasteczku nikt się nie uśmiecha, bo nie ma powodu.”
W pewnym momencie mała dziewczynka podbiegła do starszego
pana , stanęła pod jego żółtym parasolem i bez słów
wytłumaczenia zrozumiała, dlaczego ten mężczyzna zachowywał
się inaczej niż wszyscy inni, którzy szli pod czarnymi parasolami.
Świat pod żółtym parasolem wyglądał o wiele jaśniej i weselej.

Słowa Ewangelii wg
św. Jana 14, 15-16. 23b-26
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie,
ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was.
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Możemy powiedzieć, że Duch Święty napełnia naszą wiarę radością i powoduje, że z optymizmem i nadzieją
podchodzimy do naszego życia. Duch Święty przypomina nam, że mamy patrzeć na naszą ziemską wędrówkę
z perspektywy Bożej . Nic tutaj się nie kończy, ponieważ zmierzamy do wieczność. Duch Święty jest tym jasnym, żółtym
parasolem, pod osłoną, którego jesteśmy mocni i radośni wiarą.
Ducha Świętego otrzymaliśmy podczas Chrztu Świętego, a w sakramencie Bierzmowania zostaliśmy jeszcze bardziej
przygotowani na przyjęcie i używanie Jego siedmiu darów.
Dar mądrości pomaga nam odrywać nasz umysł od rzeczy do-czesnych, przemijających i kierować go do tych rzeczy,
które nie przemijają, trwają wiecznie. Dar rozumu , pomaga nam dobrze zrozumieć objawione przez Boga prawdy i ciągle
na nowo odkrywać ich znaczenie. Duch Święty ubogacił nas również darem rady. Dar ten jest, jakby Bożym kompasem
ukazującym nam właściwy kierunek. We wszystkich kłopotach i trudnościach życia uczy nas tego, jak najlepiej możemy
pomnażać chwałę Boga na ziemi i dążyć do zbawienia naszej duszy i dusz naszych bliźnich. Dar męstwa jest po to,
abyśmy mieli siłę i odwagę do życia według Bożych przykazań i zasad Ewangelii. Otrzyma-liśmy także dar umiejętności,
który pozwala nam poprawnie wartościować rzeczy przemijające i zachowywać ustanowioną przez Boga hierarchię
wartości. Dar pobożności pomaga nam czcić i miłować Boga jako naszego Ojca i czynić zawsze to, co się Jemu podoba.
Duch Święty ubogacił nas również darem bojaźni Bożej, abyśmy ze wszystkich sił unikali obrażania Boga. Nie z bojaźni
przed karą, lecz z szacunku i miłości do Niego.
Starajmy się więc pamiętać o żywej obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Wykorzy-stujmy Jego przeobfite dary
i módlmy się codziennie o Jego Pomoc. Możemy się posłużyć słowami modlitwy do Ducha Świętego ułożonej przez
Św. Augustyna:
Bądź mym oddechem Duchu Święty, ażebym rozważał to, co święte;
bądź moją siłą Duchu Święty, ażebym czynił to, co święte;
bądź mym pragnieniem Duchu Święty, ażebym ukochał to, co święte;
bądź moją mocą Duchu Święty, ażebym strzegł tego, co święte;
strzeż mnie od złego Duchu Święty, ażebym nie stracił tego, co święte.
Amen.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH DZ 2, 1-11

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN 8, 8-17

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wichru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się
im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na
każdym
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak
jak im Duch pozwalał mówić.

Bracia:

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał
ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci
przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy,
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż
więc każdy
z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie
i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii,
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i
przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i
Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie
mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według
Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do
Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka,
ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki
grzechu, duch jednak ma życie na skutek
usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego,
który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci
do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała,
byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli
według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy
pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom
ciała – będziecie żyli.
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha
niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale
otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym
możemy wołać: «Abba, Ojcze!»
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś
jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga,
a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

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

PÓJDŹ ZA MNĄ

$ 23,500.00
$
$
$

20,350.00
4,351.00
24,701.00

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019

$ 116,548.00

Zadeklarowana suma

$ 65,064.00

Zebrana suma

$ 39,014.00

OGŁOSZENIA
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
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 poniedziałek 10-go czerwca zapraszamy na Mszę Św.
o 7 wieczorem i nabożeństwo czerwcowe.



Za dwa tygodnie w niedzielę 23-go czerwca będziemy
obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Zapraszamy na
Mszę Świętą o 11 w kościele. Po mszy świętej odbędzie
się procesja do czterech ołtarzy na zewnątrz kościoła.
Po procesji zapraszamy na poczęstunek w budynku
starej szkoły. W tym dniu nie będzie mszy św.
o godzinie 1 pm.



Zapraszamy dziewczynki ubrane w białe stroje do
sypania kwiatków podczas procesji.

Website

DO ZOBACZENIA W LIPCU

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:

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

Jak co roku o tej porze udaję się do Polski na urlop.
W tym roku obchodzę Jubileusz 25-lecia kapłaństwa.
Z tej okazji w mojej rodzinnej miejscowości (Maćkowice
koło Przemyśla) odprawię Dziękczynną Mszę Świętą
w przyszłą niedzielę 16-go czerwca a potem będzie
spotkanie z rodziną i przyjaciółmi. Cieszę się, że parę
osób z naszej parafii będzie obecnych na tej uroczystości.
Dalsze jubileuszowe Msze Święte odprawię także
w Krakowie i Bratysławie. Będę pamiętał o Was w moich
modlitwach. Wracam w połowie lipca.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA
CZERWIEC:
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne
życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność
najuboższym.

MYŚLI DNIA
Ojciec Joachim Badeni twierdził, że działa wyłącznie dzięki
opiece Bożej, nie ma zdolności, tylko dary.

Rozdzielaniem

darów zajmuje się trzecia Osoba
Boska - Duch Święty, który udziela nam wszelkich łask.

Nie wiemy, jakie dary otrzymaliśmy, odkrywamy je
dopiero dzięki modlitwie i świętym sakramentom.

