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Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata!
Mt. 25, 34

Od o. Piotra

Słowa Ewangelii
wg Św. Mateusza 25, 31-46

"I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do
życia wiecznego"
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Drodzy Przyjaciele,
W czasach Średniowiecza i Renesansu, Sąd Ostateczny dla
większości Chrześcijan był bardzo ważny. Obrazy i rzeźby Sądu
Ostatecznego często były umieszczane nad wejściem kościołów i katedr
oraz na ścianach. Przypominały one ludziom o przemijaniu
życia ziemskiego oraz o ostatecznym celu człowieka. Przez wieki, wielu
chrześcijan kanonizowanych i nie kanonizowanych, w różny sposób
starało się myśleć i pamiętać o wieczności, aby dobrze i święcie żyć.
Weźmy dla przykładu św. Teodozjusza. Był mnichem i żył w Palestynie
w V wieku po Chrystusie. Po osiągnięciu pewnego etapu świętości,
postanowił utworzyć nowy klasztor, który przyciągnął tak dużo
powołań, że bardziej przypominało to miasto klasztorne, niż sam tylko
klasztor.
Jedną z
pierwszych rzeczy jaką zrobił po założeniu klasztoru
była raczej szokująca. W centralnym miejscu wirydarza klasztornego
wykopał duży grób. Kiedy zakończył, mała grupa ciekawskich mnichów
zebrała się wokół dołu, aby uzyskać wyjaśnienie. Teodozjusz
powiedział: „Widzicie tu grób. Wszyscy tutaj jednego dnia będziemy
pochowani i obrócimy się w proch, z którego powstaliśmy. Pamiętajcie
to moi synowie, abyście nigdy nie odeszli od Pana , ale szli drogą
modlitwy i samozaparcia. Lepiej jest umrzeć dla siebie każdego dnia
i zmartwychwstać w Dniu Sądu Ostatecznego, niż być głupcem i żyć w
pełni uciech dnia codziennego i pozostać w grobie na zawsze."
Bardzo często myślimy o ostatecznym przyjściu Chrystusa jako o sądzie
na końcu życia, który jest czymś bardzo odległym, czego nie musimy się
obawiać
i już teraz o to martwić. Jezus jednak zaskakuje nas kiedy
mówiąc: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie", ma na myśli, że przychodzi
teraz w innych, którzy potrzebują naszej pomocy. Dlatego to jest bardzo
ważne, jak my odpowiadamy
na Jego przyjście w ludziach
potrzebujących tu i teraz, ponieważ nasz teraźniejszy wybór ma wpływ
na ostateczne słowa Jezusa Chrystusa Króla, który powie do nas:
"Przyjdźcie wy błogosławieni" albo: „Odejdźcie ode mnie".

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy
aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I
zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych
ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie,
błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić?
Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu
i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie
uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego
aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w
więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie
uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego».

Dzisiejsza Uroczystość Chrystus Króla i Ewangelia przypomina nam, że
w Chrystusie każdy człowiek jest naszym bliźnim. Cokolwiek dobrego robimy dla drugiego, robimy to dla samego Chrystusa, przyspieszając
ostateczne zwycięstwo, kiedy razem zgromadzimy się w domu naszego Ojca w niebie. Zawsze kiedy czynimy dobro dla drugiego ma to znaczenie
dla świata, bo ma to znaczenie dla człowieka któremu usługujemy. Sąd ostateczny będzie oparty na tym, co zrobiliśmy, albo nie zrobiliśmy dla
tych najmniejszych. Najmniejsi wśród nas mogą być głodni, wyczerpani ale także mogą być samotni i nie kochani. Najmniejsi wśród nas mogą
być spragnieni, ale także zrezygnowani własnym życiem. Najmniejsi wśród nas mogą być obcy, nieznani nam, ale też ci blisko nas, których nie
zauważamy i ignorujemy. Najmniejsi wśród nas mogą być nadzy, bez ciepłych ubrań podczas zimy, ale także ci którzy otwierają się na innych w
niewłaściwy sposób rozpaczliwie szukając akceptacji. Najmniejsi wśród nas mogą być ci którzy są chorzy fizycznie, ale to także ci, którzy są
chorzy duchowo i przeżywają róznego rodzaju trudności. Najmniejsi wśród nas mogą być ci zamknięci w więzieniu, ale także ci zamknięci w
swojej próżności.
Często widzimy tych najmniejszych wokół nas: w naszych parafiach, naszych rodzinach, w pracy, w sąsiedztwie. Chrystus chce, abyśmy
zauważyli ich potrzeby i starali się im zaradzić. Musimy to zrobić, aby usłyszeć słowa Pana: „Przyjdźcie wy którzy jesteście błogosławieni."
Chrystus mówi do nas te słowa już teraz, kiedy służymy najmniejszym, i powtórzyć je w dniu Sądu Ostatecznego, kiedy spotkamy się z Nim
twarzą w twarz.

W imieniu całej naszej wspólnoty franciszkańskiej życzę wszystkim błogosławionego Święta Dziękczynienia.
Pamiętamy o was w naszych modlitwach i dziękujemy Bogu za Was, naszych Parafian.
Pokój i Dobro!
O. Piotr Sarnicki OFM, Conv.
Gwardian Klasztoru

Czytanie

z

Księgi

Izachiela
34, 11-12.15-17

Tak mówi Pan: Oto Ja sam będę szukał moich owiec
i będę sprawował nad Bóg: «nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje
przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych
owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze
wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne
i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał
na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam,
zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą
umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł
sprawiedliwie».
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę
poszczególne owce, barany i kozły».

O głosz enia


W poniedziałek 23-go listopada zapraszamy na Mszę
Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo wypominkowe.
Karteczki z imionami zmarłych wraz z ofiarą jeszcze
ciągle możecie wrzucać do skrzynki oznaczej napisem
WYPOMINKI w przedsionku kościoła. Nabożeństwa
wypominkowe będą co poniedziałek do końca
listopada.



W tym tygodniu będziemy obchodzić Święto
Dziękczynienia. W czwartek 26 listopada o 9 rano
będzie msza św. dziękczynna w języku angielskim.
Będzie to jedyna msza św. w naszym kościele w tym
dniu. Jak co roku podczas mszy św. odbędzie się
błogosławieństwo chleba i wina na stół świąteczny. W
piątek po 27 listopada msza św. tylko rano po
angielsku o 9:15.



W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze
święte weekendowe przez link podany na stronie
internetowej parafii albo dzwoniąc do biura.



Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.

Czytanie z pierwszego listu świętego
Pawła apostoła do koryntian
15, 20-26. 28
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co
pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć,
przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w
Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako
pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i
Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich
nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie
pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane,
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał
wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Msza Św. dziękczynna
w j. angielskim będzie
w czwartek o godz 9 rano.
Pokój i Dobro,
O. Witold Adamczyk, OFM, Conv.

Słowa
Św. Jana Pawła II
Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie
w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie,
czy zawód, niech myśl Wasza biegnie ku Chrystusowi, który
was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga
przetrwać każdą trudność.
Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne...
Tylko dziś jest Twoje.

Biuro parafialne będzie nieczynne w:
Czwartek, 26 listopada
Piątek, 27 listopada

Support our parish while you

Simply shop at smile.amazon.com/ch/36-2390159
or with AmazonSmile ON in the Amazon

Adoracja
najświetszego
sakramentu

Środa: 9:30 am - 8:00 pm
Poniedziełek: 8:00 am—
am—
9:00 pm Pierwszy piątek:

CZY WIESZ ILE DOBREGO ZROBIŁEŚ?

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

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU
847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Czwartek:
Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 3:00 pm
9:00 am - 12:00 pm
Biuro nieczynne
Biuro nieczynne

Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej:
Magdalena Remesz-Kopeć

773-520-7373

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:

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

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

Cóż, powiem ci. Wiele się wydarzyło dzięki temu, że wspieraliście różne
wydarzenia organizowane przez Rycerzy Kolumba. Dla pięciu
osieroconych dzieci, które straciły oboje rodziców w ciągu 6 tygodni,
przygotowano dla nich sypialnie w domu ich wujka. Więźniom
udostępniono Biblie. Zapewniono wózki inwalidzkie. Większe projekty w
naszej parafii otrzymały duże wsparcie finansowe. Zrealizowano różne
projekty (żywności, siła robocza) dla naprawdę potrzebujących.
Wszystko dzięki Tobie! Jak wszyscy inni, Rycerze muszą się dostosować
do nowej sytuacji. Nasze spotkania gastronomiczne, podczas których
zbierano fundusze, nie są już dozwolone w takiej formie jak wcześniej.
Jednak na horyzoncie pojawia się wiele mniejszych wydarzeń: Dine and
Shares, Friday Knight Takeout i loterie - to pierwsze wydarzenia, które
odbędą się wkrótce. Będzie jeszcze więcej. Potrzeb jest wiele. Zależy od
Ciebie. Prosimy o wsparcie, gdzie i kiedy
możesz. Ci, którzy potrzebują naszej
pomocy, będą Ci wdzięczni!
Życzymy zdrowia i wielu Łask Bożych!

Kolekta
15 listopada, 2020
Planowany Budżet $28,000

Kopertki
Niedziela
Inne

$
$
$

9,203.75
1,575.00
10,778.75

Give Central Online Giving
Niedziela
$
4,968.00
Inne
$
90.00
$
5,058.00

Razem

$

15,836.75

Transmisja Mszy Św.
Na Kanale: St Margaret Mary Media
Niedziela: 9:00 am w j. angielskim
1:00 pm w j. polskim

Spowiedź Św.
Wtorek:
Sobota:

6:30 - 7:30 pm
9:00—10:00 am
3:00—4;00 pm

W innym terminie prosimy o kontakt
telefoniczny.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek:
Środa:

8:00 pm - 9:00 pm
9:30 am- 8:00 pm

Zapisy na Msze Św.

HISTORIA I TRADYCJE ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA

W najbliższy czwartek, 23 listopada, obchodzone jest w USA tradycyjne
Święto Dziękczynienia (Thanksgiving Day). Pozostaje ono jednym z
najważniejszych świąt w USA obok Bożego Narodzenia. W USA przypada na czwarty czwartek listopada.
Jest to pamiątka pierwszego dziękczynienia założycieli angielskiej kolonii w Plymouth, którzy przybyli do
Nowej Anglii na statku Mayflower 21 listopada 1620 r. jako grupa 102 purytanów z Anglii (tzw. Pilgrim
Fathers, ojcowie pielgrzymi). Ponieśli oni tej pierwszej zimy wielkie straty i wielu z nich zmarło z głodu.
Pozostali przy życiu koloniści zdecydowali uczcić to świętem, wraz z 91 Indianami z plemienia
Wampanoagów, którzy pomogli Pielgrzymom przetrwać trudny okres. Złożyli wówczas Dziękczynienie
Bogu za przetrwanie srogiej zimy. Żniwa 1621 roku były już obfite.
W 1863 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln ogłosił Święto Dziękczynienia świętem
narodowym. Święto Dziękczynienia ma w USA i Kanadzie wymiar narodowy i jednocześnie religijny, co
pokazuje jak mocno kultura amerykańska opiera się na zespoleniu obu tych elementów: szacunku dla
wartości patriotycznych i do Boga. Ponadto jest to święto niesłychanie rodzinne, podczas którego zwykle
spotykają się całe pokolenia, niejednokrotnie rozsiane po olbrzymim terytorium Ameryki Północnej. Tradycja
uroczystości nakazuje spożycie wspólnej świątecznej kolacji, poprzedzonej dziękczynną modlitwą. Tak więc
podczas święta Amerykanie tradycyjnie spożywają uroczystą kolację w gronie rodziny i przyjaciół, dziękując
Bogu za wszystkie otrzymane łaski, za to, co dobrego ich spotkało. Na stole króluje pieczony indyk
podawany z przystawką z żurawin i słodkimi ziemniakami. Są też tradycyjne ciasta – z dyni lub z jabłkami.
Święto Dziękczynienia jest okazją dla akcji charytatywnych organizowanych przez władze lokalne i Kościół.
Wolontariusze w całych Stanach rozdają biednym i bezdomnym darmowe posiłki. W USA przyjęło się, iż
przed Świętem Dziękczynienia urzędująca głowa państwa – prezydent – ułaskawia świątecznego indyka.
Zwyczaj uwalniania indyka (ang. Turkey Pardoning Ceremony) wprowadził prezydent Harry Truman po
zakończeniu II Wojny Światowej.

“Błogosławiony jesteś Boże, nasz Ojcze.
Z Twojej hojności spożywamy owoce ziemi i dzielimy się miłością z bliskimi i przyjaciółmi.
Ześlij swoje błogosławieństwo na nasz stół i nasz dom.
Dziękujemy Ci za miłość, która nas przynagla
aby przygotować ten świąteczny posiłek i dzielić się radość ze wszystkimi.
Dziękując także za Twoja dobroć, chcemy pamiętać o tych, którym brakuje chleba”.

