Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 12 marca 2017
Temat pierwszego czytaia na dzisiejszą niedzielę mógłby być
zatytułowany: powołanie wierzących. W Starym Testamencie czytamy
historię powołania Abrahama, przodka narodu wybranego i ojca
wszystkich wierzących. „Pan rzekł do Abrahama: «Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę»”. Cudowna
i tajemnicza wiara tego człowieka, który chociaż pochodzi z rodu
bałwochwalczego, wierzy w jednego prawdziwego Boga do tego
stopnia, że opuszcza wszystko — ziemię i rodzinę — aby iść za głosem
Tego, który go wzywa ku nieznanemu przeznaczeniu. Abraham
wychodzi, będzie żył jako koczownik udając się z miejsca na miejsce
według poleceń Boga, wierząc, przeciw wszelkiej oczywistości, że On
wypełni swoją obietnicę: „Uczynię z ciebie wielki naród”.
Według dawnej tradycji, dzisiaj odczytuje się ewangelię
o Przemienieniu,
które
Jest
syntezą
tajemnicy
śmierci
i zmartwychwstania Pana oraz wyrazem powołania chrześcijańskiego.
Fakt, jaki miał miejsce „sześć dni później” — wyznanie wiary Piotra
w Cezarei, a po nim bezpośrednio pierwsza zapowiedź męki, ukazuje się
jako potwierdzenie oświadczenia: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego”, a równocześnie jako zachęta dla Apostołów, aby nie upadli na
duchu wskutek cierpień, jakie miały Jezusowi przypaść w udziale.
Potrzebne było, aby zrozumieli, że Męka nie tylko nie niszczy chwały
Syna Bożego, lecz jest koniecznym ku niej przejściem. „Przemienił się
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło”. Na ten widok Piotr wybucha: on, który zareagował
gwałtownie na zapowiedź Męki, teraz wobec chwały Mistrza
umiłowanego woła z zapałem: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”. Krzyż
przeraził go, chwała natomiast podnosi i chciałby w niej trwać
zapominając o wszystkim innym. Lecz widzenie uszczęśliwiające na
Taborze jest tylko zapowiedzią chwały Zmartwychwstania, jest
umocnieniem, by tym odważniej iść za Jezusem drogą wiodącą na
Kalwarię. Wszystko to wyraził głos pochodzący z nieba: „To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Ojciec
ma upodobanie w Synu, który chociaż dzieli z Nim naturę boską, godzi
się ukryć chwałę pod zasłoną swojego ciała, a jeszcze bardziej pod
wzgardą krzyża. Uczniowie powinni Go zawsze słuchać, zwłaszcza gdy
mówi z krzyża i naucza drogi do Niego wiodącej. Powołanie
chrześcijanina oznacza upodobnienie się do Jezusa ukrzyżowanego, by
kiedyś upodobnić się do Niego w chwale.
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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: 12 marca 2017
II niedziela Wielkiego Postu
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

5 marca
St Marguerite
MOQ

$701
$251

Krótki kalendarz wydarzeń
17 marca, piątek. Droga Krzyżowa i Msza św. o 20:30
Rekolekcje Wielkopostne
2 kwietnia, niedziela. Nauka w czasie mszy o 14:00 w Lawrenceville
i 19:00 w Norcross
3 kwietnia, poniedziałek. Msza i nauka w Lawrenceville o 20:30
4 kwietnia, wtorek. Msza i nauka w Lawrenceville o 20:30
Rekolekcje poprowadzi ks. Zbigniew Kutnik SCh

UWAGA
W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, nie będzie mszy w
Norcross o 19:00
***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 12 marca 2017
Md'Y – 2:00pm Dziękczynna i błogalna do MB Częstochowskij
o zdrowie i błog. Boże dla Stanisława Różaka z ok. 74. ur.
MOQ – 7:00pm
Piątek, 17 marca 2017
Md'Y – 8:30pm
Niedziela, 19 marca 2017
Md'Y – 2:00pm
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
12 marca 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie
Genowefa Klas
II czytanie
Adam Mider
Szafarze
Józef Mądrzyk
Celina Madrzyk
MOQ
I czytanie
Zbigniew Piróg
II czytanie
J v T Dzikowski

Składki

