Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 19 marca 2017
„Daj nam wody do picia!”, mówił lud rozgniewany wskutek
pragnienia na pustyni bezwodnej. Mojżesz na rozkaz Boży uderzył
w skałę i wypłynęła woda w obfitości, „Tą skałą był Chrystus”, twierdzi
św. Paweł; była ona obrazem Mesjasza mającego się stać źródłem wody
nie materialnej, lecz duchowej; „wody żywej”, danej nie jednemu
narodowi, lecz wszystkim narodom, aby każdy człowiek miał czym
ugasić swoje pragnienie i ”nie pragnął na wieki”.

.

Polski Katolicki Apostolat
imienia Świętego Jana Pawła II
prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

Ewangelia Jana przedstawia tę rzeczywistość bardzo wyraźnie.
Samarytanka sądząc, że zadrwiono z niej, kiedy Jezus siedząc przy
studni powiedział: „Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest, ten kto
ci mówi: «Daj mi się napić”, prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody
żywej”, zaczyna dyskutować z Panem. On jednak twierdzi z powagą:
„Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz
woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej
ku życiu wiecznemu”. Kto otrzyma tę wodę, będzie posiadał w sobie
trwały zarodek życia wiecznego, łaskę uświęcającą, której Chrystus
udziela wszystkim wierzącym w Niego. On jest jej niewyczerpanym
źródłem; wystarcza zbliżyć się i zaczerpnąć. W Nim czerpie się przede
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wszystkim przez chrzest, który posługuje się wodą jako znakiem
sakramentalnym. Aby poić się tą wodą żywą i ożywiającą, trzeba
wierzyć. Jezus istotnie przedłuża swoją rozmowę z niewiastą, aby
doprowadzić ją do wiary. Ona zaś, z początku nieufna, powraca
wreszcie do miasta z entuzjazmem, by głosić Mesjasza. Chrzest i wiara
są to dwa dary ściśle złączone: kto wierzy, może być ochrzczony;
a chrzest wlewa wiarę. Chrzest zanurza człowieka w wodzie żywej,
wypływającej z przebitego Serca Chrystusa; w wodzie oczyszczającej,
gaszącej pragnienie, ożywiającej. Ona w sercu wierzącego staje się
„źródłem tryskającym”, które gwałtownie bije w górę aż do życia
wiecznego i do niego prowadzi.

Rada Polskiego
Apostolatu:
Anna Standish
Wiktor Błach
Wanda Komor
Elżbieta Rutkowska
Paweł Chęć
Grzegorz Kwiatkowski

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: 19 marca 2017
II niedziela Wielkiego Postu
Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Krótki kalendarz wydarzeń
24 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
Krótkie Sprawozdanie z Zebrania Rady 3/12/ 2017
***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 19 marca 2017
Md'Y – 2:00pm + Aleksander Rzędzian i zm. z rodz.
O błog. Boże, zdodę i miłość w rodz. Kulpa.
Piątek, 24 marca 2017
Md'Y – 8:30pm
Niedziela, 26 marca 2017
Md'Y – 2:00pm
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
19 marca 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie
Jakub Białek
II czytanie
Alexandra Batko
Szafarze
Lidia Błach
Adam Śniady

Składki
12 marca
St Marguerite
MOQ

$707
$159

Na zebraniu obecni byli: Ks. Wiesław Berdowicz, Paweł Chęć, Wanda
Komor, Maria Nowina-Konopka, Grzegorz Kwiatkowski, Elżbieta
Rutkowska, Anna Standish
- Ksiądz Wiesław poinformował Radę o pierwszym zebraniu Komisji
Finansowej.
- Nastąpiła zmiana w składzie Komisji Finansowej do której przejdzie z
Rady Maria Nowina-Konopka, natomiast do Rady weszła Anna
Standish.
- Rekolekcje odbędą się 2,3 i 4 kwietnia.
- I Komunia św. 7 maja, omówiono sprawy związane z
przygotowaniami.
- 13 maja organizujemy Majówkę w Tribble Park, Paweł Chęć zajmie
się ulotką, osoby chetne do pomocy prosimy o zgłaszanie się do Księdza
lub członków Rady.
- Anna Standish zgodziła się poprowadzić kolejny Festiwal Pierogów 26
sierpnia i przedstawiła wstępne informacje.
- Ustalenie terminów pozostałych wydarzeń.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować bezpośrednio do
Księdza lub członków Rady.

