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

Refleksja
Praca czy powołanie?
Na ogół pracujemy, by zarobić na utrzymanie. Nasza
praca to czasami wykonywanie tego, co lubimy,
czasami tego, co zmuszeni jesteśmy robić wbrew
samym sobie. Czasami jednak to, co wykonujemy,
jest naszym powołaniem. To coś, co nas popycha ku
kościołowi, Bogu, wierze lub ku zawodowi
i czynnościom Bogu miłym. To również otwarcie się
na decyzje Boga, decyzje, które powodują, że
poświęcamy nasze życie, nasz czas dla innych, dla
bliskich i tych, których jeszcze nie znamy.
W Pierwszej Księdze Królewskiej czytamy o powołaniu Elizeusza, którego poprzez Eliasza powołuje sam
Bóg. Powołuje go, by najpierw uczył się, będąc sługą
Eliasza, jak żyć i jak głosić słowo Boże. Elizeusz bez
wahania „wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się
jego sługą.” (1 Krl 19,21b).
Święty Paweł zaś poucza nas w Liście do Galatów
o wolności, którą wywalczył dla nas Chrystus, ale
jednocześnie przestrzega nas, byśmy tę wolność
traktowali właściwie, dokonując odpowiednich
wyborów: „bracia, powołani zostaliście do wolności.
Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do
hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością
ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Ga 5,13) To
nasza wolność pozwala nam przyjąć bądź odrzucić
powołanie, ale jeśli je odrzucimy, to nie miejmy do
Boga pretensji, że nie potrafimy znaleźć właściwej
drogi życia.

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 9, 51-62
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego
świata, postanowił udać się do Jeruzalem,
i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się
w drogę i weszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do
Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie,
czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień
spadnie z nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się
do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego:
«Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki
podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma
miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś
odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść
pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą,
ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi
Kiedy więc usłyszymy «Pójdź za Mną!» (Łk 9,59) – w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek
jak to usłyszał młodzieniec w dzisiejszej Ewangelii – przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie
nadaje się do królestwa Bożego».

nie zwlekajmy z odpowiedzią, nie szukajmy
wykrętów, ale idźmy drogą, którą nam Chrystus
wskazuje. Obojętnie, czy odnosi się to do zawodu, sposobu życia czy czynności, które chcemy
wykonać przed podjęciem decyzji ostatecznej. Taka chwila może się już nie powtórzyć, a my
będziemy żyli w przeświadczeniu utraty szansy lepszego życia, odmiennego życia, właściwego życia.
Boże, Ty pragniesz nam ukazać, jaką drogą winniśmy kroczyć, spraw, abyśmy mogli w każdym momencie odczytać Twoje wskazania, byśmy umieli podążać drogą wybraną nam przez Ciebie.

Piotr Blachowski

Czytanie z Pierwszej
Księgi Królewskiej
1 Krl 19, 16b. 19-21

Ogłoszenia
•

W poniedziałek 1 – go lipca zapraszamy na Mszę
Św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata •
z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».

W czwartek 4 – go lipca przypada Dzień
Niepodległości (Independence Day). W tym dniu
nie będzie Mszy Św. o godz. 7 i 8:30. Zapraszamy
na Mszę Św. w j. angielskim o godz. 9AM. Też
z racji Dnia Niepodległości Adoracja w środę 3 –
go lipca będzie trwała do godz. 7PM, a nie jak
zwykle całą noc do czwartku.

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna
Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim,
a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do
niego, zarzucił na niego swój płaszcz.
Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy •
za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego
ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».
On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to
uczyniłem?»

•

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę
•
wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów
ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli.
Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się
jego sługą.
•

Czytanie z Listu Świętego
Pawła Apostoła do Galatów
Ga 5, 1. 13-18
Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem
•
trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod
jarzmo niewoli!
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.
Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do
hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością
ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo
wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli
u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się
wzajemnie nie zjedli.
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie
spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego
innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż
ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się
prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

W dniach 4 i 5 lipca (czwartek, piątek) Biuro
Parafialne będzie nieczynne.
w piątek 5 – go lipca przypada Pierwszy Piątek
Miesiąca. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 7:30
PM. Spowiedź przed Mszą o godz. 7PM.
W sobotę 6 – go lipca przypada Pierwsza Sobota
Miesiąca. Msza Św. z nabożeństwem Pierwszej
Soboty o godz. 6:30 PM.
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.
Zwracamy się z prośbą o złożenie zobowiązań
i ofiar na Diecezjalną Kolektę. W tym rok Diecezja
poprosiła nas o wsparcie tej kolekty sumą
$ 116,548.00. Koperty na ten cel znajdują się
z tyłu kościoła.

Kolekta 23.vi.2019
Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
-ofiary złożone do koszyka
-ofiary złożone online
Razem

$ 23,500.00
$ 12,428.00
$ 4,904.00
$ 17,332.00

Kolekta Diecezjalna 2019 $ 116,548.00
Zadeklarowana suma

$ 78,289.00

Zebrana suma

$

47,615.00

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

Intencje Apostolstwa
Modlitwy na
Lipiec:
Intencja Powszechna:
Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na
rzecz ochrony mórz i oceanów.

