Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 26 marca 2017
Głównym tematem Mszy dzisiejszej jest Jezus „światłość”, a przez
porównanie — chrześcijanin, „Syn światłości”. „Ja jestem światłością
świata — oświadczył Pan — kto idzie za Mną, nie będzie chodził
w ciemności, lecz będzie miał światło życia”; nieco później pokazał
praktycznie rzeczywistość tego twierdzenia przywracając wzrok ślepemu
od urodzenia. Pan dokonał tego cudu bez niczyjej prośby, inicjatywa
pochodziła wyłącznie od Niego, a uczynił to w celu ściśle określonym:
„Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień...
jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. Jezus jest dniem
jasnym, światłością, która rozprasza ciemności świata; aby ludzie
przekonali się o tym, dokonuje cudu: uczynił trochę błota ze śliny, pomazał
nim oczy ślepego od urodzenia i posłał go, by obmył się w sadzawce Siloe.
„On odszedł, obmył się i wrócił widząc”. Głośny cud jest tylko początkiem
głębokiego przeobrażenia, jakiego Jezus pragnie dokonać w tym człowieku.
Światło fizyczne przywrócone zgaszonym oczom jest znakiem i narzędziem
światła duchowego, jakiego Pan mu udziela, wzbudzając w nim akt wiary:
„Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?... Wierzę, Panie! i oddał Mu
pokłon”. Wszystko zmienia się w życiu tego, który był ślepy od urodzenia.
Odzyskać wzrok, gdy zawsze żyło się jakby w ciemnościach, to niejako
narodzić się na nowo i zacząć całkiem nowe życie: nowe znajomości,
wzruszenia, kontakty. Lecz o wiele więcej zmienia się w duszy tego
człowieka oświeconego żywą wiarą, że tak spokojnie opiera się sprzeciwom
i obelgom Żydów, iż zostaje „precz wyrzucony” z synagogi.
Oto symbol całkowitego przeobrażenia, jakie dokonuje się w ochrzczonym.
„Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu”.
Przez sakrament chrztu człowiek przechodzi z ciemności grzechu do
światła życia w Chrystusie, ze ślepoty duchowej do poznania Boga przez
wiarę, która oświeca całe istnienie człowieka, dając mu nowy zmysł
i kierunek. Dlatego: „Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem
światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda”. Postępowanie
chrześcijanina powinno być świadectwem „otrzymanego. przezeń chrztu,
powinno stwierdzać czynami, że Chrystus jest dla niego nie tylko światłem
umysłu, lecz także „światłością życia”. Ochrzczonemu nie odpowiadają już
uczynki ciemności — grzech — lecz uczynki światłości.
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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: 26 marca 2017
IV niedziela Wielkiego Postu
Pan mym pasterzem nie brak mi niczego.

Krótki kalendarz wydarzeń
31 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

***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 26 marca 2017
Md'Y – 2:00pm
Piątek, 31 marca 2017
Md'Y – 8:30pm
Niedziela, 2 kwietnia 2017
Md'Y – 2:00pm Dziękczynna i błagalna do MB
Częstochowskiej o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy
Różak z okazji 69. ur.
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
26 marca 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie
Adam Śniady
II czytanie
Paweł Chęć
Szafarze
Paweł Chęć
Adam Śniady

Składki
19 marca
St Marguerite
$455
Potrzebna tygodniowa składka $1400

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

