Uroczystość Najświętszej

111 S. Hubbard St. Algonquin, lL 60102

06/15/2019

„Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy.”
Jn 16;13a

Refleksja
Cierpliwość jest wszystkim

Pamiętam z dzieciństwa zaćmienie słońca. Moja
babcia wzięła kawałek szkła i ku mojemu zdziwieniu
okopciła go nad świeczką, potem kazała wyjść z domu
i obserwować słońce przez ten prymitywny filtr. Nie
dość że słońce było zasłonięte księżycem, to jeszcze
ciemny filtr zabezpieczał moje oko przez porażeniem
światłem. Ale na czyste światło można spojrzeć tylko
przez zasłony, jeśli nie chce się oślepnąć.

Nie możemy znieść czystego światła prawdy.
Musimy czekać albo spoglądać na nie przez zasłony
stworzonego
świata.
Potrzeba
cierpliwości.
Bóg ujawnił się na poziomie świata materialnego
poprzez mądrość słowa w czasie, bo czas jest istotną
cechą tego świata. Czas to przede wszystkim rozwój,
a nie tylko przemijanie.

Słowa Ewangelii wg
św. Jana 16, 12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą,
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
objawi».

Księga Przysłów językiem poezji opowiada o przechodzeniu Mądrości stwórczego słowa od bezładu
pierwotnej materii do form bardziej złożonych i doskonalszych, aż do istot żywych i inteligentnych.
Światło i ciemność, ziemia i niebo, woda i ogień, ryby i ptaki, drzewa utworzyły komnatę, w której
mógł pojawić się człowiek, czyli podobieństwo samego Boga. Każde z tych stworzeń stanowi jakąś
zasłonę samego Stwórcy, jakiś filtr!
Mądrość Boga, dokonawszy stworzenia świata zewnętrznego, przeszła do tworzenia głębi ludzkiego
ducha. List do Rzymian daje nam obraz tego działania, począwszy od usprawiedliwienia inicjującego
nowe stworzenie, przez etap wiary, która daje dostęp do łaski, przez ucisk, który tworzy wytrwałość,
przez szlachetność cnoty przechodzi do nadziei, a ta dopiero staje się komnatą miłości rozlanej przez
Ducha. Na takim tle łatwiej nam pojąć, dlaczego Jezus mówi swoim uczniom, że mógłby jeszcze wiele
im powiedzieć, ale nie są gotowi znieść blasku prawdy i Duch doprowadzi ich stopniowo do pełni
poznania.
Nawet pełnia prawdy o Bogu, który jest Trójcą, potrzebuje czasu, rozwoju, przygotowania, bo ta
prawda wymaga filtrów naszych pojęć, by ją w ogóle sobie przedstawić. Bóg dokonuje swoich dzieł,
stopniowo oswajając człowieka z łaskami, które zawsze są zbyt wielkie, by je po prostu przyjąć.
Nadmiar dobra może być nie do zniesienia. Lud wybrany, wszedłszy do Kanaanu, miał zdobywać
Ziemię Świętą stopniowo, gdyż, jak mówi Księga Wyjścia, rozpanoszyłyby się dzikie zwierzęta, które
spustoszyłyby obiecaną przestrzeń uświęcenia narodu. Kiedy osiągamy jakiś poziom istnienia zbyt
szybko, na skróty, wtedy ujawnia się w nas żądza lub zachłanność bestii. Na wszystkich drogach życia
na tym świecie potrzebna jest cierpliwość, a przede wszystkim na tej drodze, która wiedzie poza ten
świat. „Cierpliwość jest wszystkim. Rosnąć jak drzewo, które nie przyspiesza krążenia swych soków,
które ufnie wytrzymuje wiosenne wichry, nie lękając się tego, że lato mogłoby nie nadejść.
Lato przychodzi. Ale przychodzi ono tylko dla tych, którzy umieją czekać, tak spokojni i otwarci, jakby mieli nad sobą tylko wieczność. Każdego dnia, za cenę cierpień, które błogosławię, uczę się tej
prawdy: cierpliwość jest wszystkim” (R.M.Rilke).

Augustyn Pelanowski OSPPE

Czytanie z Księgi Przysłów
Prz 8, 22-31

Czytanie z Listu Św. Pawła
Apostoła do Rzymian
Rz 5, 1-5

Tak mówi Mądrość Boża:

Bracia:

«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze,
dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego,
ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.
Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na
podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy,
Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko
pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc,
pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość –
uczynił, przed pierwszymi skibami roli.
wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota –
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani Ducha Świętego, który został nam dany.
umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody
z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty O g ł o s z e n i a
ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego
dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na • W poniedziałek 17-go czerwca zapraszamy
na Mszę Św. o 7 wieczorem i nabożeństwo
okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».
czerwcowe.

My ś l i D n i a

•

Niektóre obrazy przedstawiają Trójcę Świętą podczas
tańca, gdzie Ojciec, Syn i Duch Święty nawzajem dają
sobie pierwszeństwo.

Mamy

prawo zastanawiać się, jak wygląda i działa
Bóg w Trzech Osobach, jednak ludzkie obrazy nie są •
w stanie oddać Jego istoty.

Joachim Badeni mówił, że Boga poznamy po •
śmierci; zanurzeni w Nim, będziemy widzieć Jego
Boskie, Trójosobowe życie.

Ojciec

Intencje Apostolstwa
Modlitwy na
Czerwiec:
Intencja ewangelizacyjna:

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

•

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.
Dziewczynki ubrane w białe stroje zapraszamy do
sypania kwiatków podczas procesji.
Zapraszamy do udziału w Parafialnej Pielgrzymce
w języku polskim do Peru, do grobu naszych
braci męczenników: Błogosławionych Michała
i Zbigniewa. W programie atrakcje turystyczne
Peru. Termin od 7 do 15 stycznia 2020, cena
$2795 od osoby. Pielgrzymkę poprowadzi Ojciec
Daniel Zdebik. Zapisy i szczegółowe informacje
w biurze parafialnym.
W tym tygodniu rozpoczyna się w naszej parafii
letni program dla dzieci i młodzieży Totus Tuus.
Od dzisiaj dla młodzieży od 7 do 12 klasy a od
poniedziałku dla dzieci od 1 do 6 klasy.
Jeszcze ciągle zachęcam do zgłoszeń. Formy są
w przedsionku lub można po prostu przyjść
na rozpoczęcie i zapisać się na miejscu. Więcej
informacji w biuletynie po angielsku.

Kolekta 09.vi.2019
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

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

Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500.00
$ 14,646.00
$ 2,995.00
$ 17,641.00

Kolekta Diecezjalna 2019

$ 116,548.00

Zadeklarowana suma

$ 72,359.00

Zebrana suma

$ 45,559.00

