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„Jednak nie z tego się cieszcie,
że duchy się wam poddają,
lecz cieszcie się,
że wasze imiona zapisane są
w niebie.”
Jn 16;13a

Refleksja
Wracajmy do ojczyzny

W tej misji chodziło tylko o królestwo, o niebo.
Codzienność jest bogata w tysiące potrzeb, które
przysłaniają nasze istotne, nieliczne pragnienia. Jest,
bowiem różnica między potrzebą a pragnieniem. Potrzebę
można zaspokoić, a pragnienie nie. Potrzebujemy czegoś
od kogoś, pragnie się zaś osoby! Czy potrzebujesz czegoś
od Boga, czy Go pragniesz dla Niego samego? To ważne
rozróżnienie, które pomoże ci się modlić tak, jak pragnie
Bóg, i tak, jak najgłębiej pragniesz sam. Bo niczego tak nie
pragniesz jak kochać i być kochanym. To właśnie jest
królestwo nieba.
Szukajcie wpierw królestwa nieba, a wszystko inne będzie
wam dodane, wyrzekł Jezus. Nie powiedział: szukajcie
wszystkiego, czego wam potrzeba, a królestwo nieba
będzie wam dodane. Bóg niczego od ciebie nie potrzebuje,
tylko pragnie ciebie i pragnie, byś zapragnął Jego. Tak
naprawdę my nie idziemy ku niebu, jak ku jakiejś nowej
ojczyźnie, tylko do niej wracamy, gdyż opuściliśmy Boga.
Opuściliśmy Ojca,a więc i ojczyznę. Podkreśla to fragment
Listu do Hebrajczyków, mówiąc o nas, o pielgrzymach
ziemi, którzy „uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na
tej ziemi, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę
wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność
powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do
niebieskiej” (Hbr 11,14-16).

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 10,1-12.17-20
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu
dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do
każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść
zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie,
oto
was
posyłam
jak
owce
między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani
sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:
»Pokój temu domowi«. Jeśli tam mieszka człowiek
godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie,
powróci do was. W tym samym domu
zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje
robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do
domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie
i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą;
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im:
»Przybliżyło się do was królestwo Boże«.

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie:
»Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam
do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że
bliskie jest królestwo Boże«. Powiadam wam:
Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”.

Misja uczniów jest nie tylko przybliżaniem królestwa tym,
do których zostali posłani, ale też zapisywaniem własnych Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością
imion w niebiosach. Za każdym razem, kiedy komuś mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe
duchy nam się poddają”.
przybliżasz niebo, sam stajesz się jego mieszkańcem.
Trzeba jednak zawędrować do kogoś odległego na ziemi, Wtedy rzekł do nich: ”Widziałem szatana
by zbliżyć się do siebie samego i odnaleźć skarb imienia spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam
zapisanego w niebie. Przypomina mi się chasydzka władzę stąpania po wężach i skorpionach,
opowieść o ubogim Ajzyku z Krakowa, synu Jekla, który i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie
wybudował synagogę. Przyśniło mu się, że ma zbudować zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się
synagogę za skarb, jaki jest ukryty pod mostem obok wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona
zamku królewskiego w Pradze. Rabin wyruszył w drogę zapisane są w niebie”.
pieszo. Kiedy dotarł, okazało się, że zamek jest ściśle
pilnowany przez straż, więc udało mu się tylko zaprzyjaźnić z dowódcą, który ujawnił mu swój sen o skarbie.
Komendant powiedział, że skarb z jego snu jest ukryty w Krakowie, pod piecem jakiegoś nieznanego mu
Ajzyka, syna, Jekla. Ajzyk, wstrząśnięty tą wieścią, wrócił do Krakowa i pod piecem w swym domu odkrył
ogromny skarb, dzięki któremu sfinansował budowę synagogi.
Uczniowie Jezusa nie szukali nieba na innej planecie, ani nie wypatrywali swych imion przez lunety
Galileusza. Nie próbowali wspinać się na piramidy egipskie, aby być bliżej nieba, lecz zapragnęli przybliżyć
wieść o bliskości Boga i Jego miłości odległym sobie ludziom mieszkającym na ziemi. W miarę jak docierali do
coraz to odleglejszych istot, przekonując, że Bóg jest bliski, dla nich samych skarb nieba stawał się z każdym
dniem bliższy.
Augustyn Pelanowski OSPPE

Ogłoszenia
•

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej
wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy
•
wszyscy, którzy się nad nią smuciliście.
Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój
jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany.
Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na
kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna
•
matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie
doznacie pociechy».
Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze
nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się
poznać Jego sługom.

Bracia:
Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić •
z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani
obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko
nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej
zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi
pokój i miłosierdzie!

W poniedziałek 8 – go lipca zapraszamy na Mszę
Św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.
W przyszły weekend w naszej parafii będziemy
gościć misjonarza z Indii, który przybywa do nas
w ramach Annual Mission Appeal. Z tej też racji
podczas wszystkich Mszy św. zostanie zebrana
druga kolekta na misje.
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. Zaliczka $1000 od osoby płatna gotówką,
czekiem lub kartą kredytową w momencie zapisania się na pielgrzymkę. Jeśli biuro podróży nie
zbierze odpowiedniej liczby uczestników, zaliczka
zostanie państwu zwrócona. Szczegółowe informacje, zapisy na pielgrzymkę w biurze parafialnym w godzinach pracy biura.

Zwracamy się z prośbą o złożenie zobowiązań
i ofiar na Diecezjalną Kolektę. W tym roku Diecezja poprosiła nas o wsparcie tej kolekty sumą
$ 116.548. Koperty na ten cel znajdują się z tyłu
kościoła.

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości:
przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię
przynależności do Jezusa.

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie
z duchem waszym, bracia! Amen.

My ś l i D n i a
Na

obrazie Masaccia święty Piotr uzdrawia swoim
cieniem, nie patrząc na chorych; jedni widzą w tym
moc, inni pewność siebie.

Apostołowie

wrócili oszołomieni osiągnięciami;
świadomi swojej skuteczności przechwalają się, że
nawet złe duchy są im posłuszne.

Jezus

mówi, by cieszyli się jedynie z tego, że ich
imiona zapisane są w niebie. Kościół nie jest
instytucją sukcesu, ale świadectwa.

Kolekta 30.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.

