Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 3 kwietnia 2016
„Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś; błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Jezus pochwalił w ten sposób wiarę
tych wszystkich, którzy mieli uwierzyć w Niego nie doznając tej
pociechy, jaką mogłoby im dać potwierdzenie wiary przez
świadectwo zmysłów. Piotr, wzruszony żywą wiarą pierwszych
chrześcijan, którzy wierzyli w Jezusa, jak gdyby Go znali osobiście,
oddaje chwałę Panu: „Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy
w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się
radością niewymowną i pełną chwały”. Oto szczęście, jakie daje wiara
głoszona przez Pana, i jaka powinna uszczęśliwiać wierzących
wszystkich czasów. Wobec trudności i wysiłku wierzenia trzeba
pamiętać na słowa Jezusa i znaleźć w nich podporę dla wiary czystej
i ogołoconej, lecz pewnej, bo opartej na słowie Boga.
Wiara w Chrystusa stanowiła siłę spajającą i jednoczącą
pierwszych chrześcijan w nierozerwalną całość. Wiara łączyła ich
w głęboką wspólnotę uczuć i życia. „Jeden duch i jedno serce
ożywiały wszystkich wierzących”. To była główna cecha
charakterystyczna pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która
powstała dzięki „mocy”, z jaką „Apostołowie świadczyli
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa”, i dzięki mocnej wierze, z jaką
odpowiadał każdy wierzący na owo świadectwo. Ta wiara była tak
silna, że nakłaniała ich do wyrzeczenia się dobrowolne własnych dóbr
i oddania ich na użytek najbardziej potrzebujących chrześcijan,
uważanych za prawdziwych braci Chrystusa. Nie była to wiara
teoretyczna, ideologiczna, lecz tak konkretna czynna, że wyciskała
całkiem nowe znamię na życiu wierzących, nie tylko w obcowaniu
z Bogiem, w modlitwie, lecz także w obcowaniu z bliźnim, a nawet na
płaszczyźnie interesów, na których człowiekowi tak ogromnie zależy.
Taka wiara jest dzisiaj rzadka; dziś wiara nie ma żadnego wpływu na
przyzwyczajenia wielu chrześcijan, nie przemienia zgoła ich życia lub
przemienia bardzo mało. Takie chrześcijaństwo nie przekonuje ani nie
nawraca świata. Trzeba ożywiać swoją wiarę poprzez przykład
pierwotnego Kościoła, trzeba błagać Boga o łaski głębokiej wiary, bo
od mocy wiary zależy zwycięstwo chrześcijanina. „Tym
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto
zwycięża świat, Jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem
Bożym?”.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerite d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i Druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut
przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 3 kwietnia 2016

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

I czytanie
Szafarze

Genowefa Klas
Anna Górczyńska

3 kwietnia po mszy Koronka do Miłosierdzia Bożego
oraz o 15:30 film o Obrazie Miłosierdzia Bożego w
kościele St. Marguerite; wstęp wolny, po filmie zostanie
zebrana składka na pokrycie kosztów związanych z
emisją filmu.
UWAGA!!!
W maju i czerwcu nie będzie polskiej Mszy Świętej w
kościele Mary Our Queen jak również mszy w pierwsze
piątki i czuwania.
******************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 3 kwietnia 2016
Md'Y  2:00pm –
MOQ – 7:00pm + Jerzy Mentel
Niedziela, 10 kwietnia 2016
Md'Y  2:00pm – +Jan Zajkowski (7. rocz.)
+ Edward Kurzępa (10. rocz.)
MOQ + Ewa Sendrowska
+ Halina i Zygmunt Maliszewscy
OGŁOSZENIA

Do wspólnoty Kościoła dzisiaj zostali włączeni:
Hanna Cecylia Śniady i William Bates;
a w sobotę 9 kwietnia Daniel Murawski.
Dzieciom i ich rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa i
wzrostu w łasce u Boga i u ludzi.
Służba liturgiczna

3 kwietnia 2016 2:00pm St. Marquerite
I czytanie Anna Oberc
II czytanie Sharon
Szafarze
Józef Mądrzyk
Calina Mądrzyk
3 kwietnia 2016 7:00pm MOQ

