Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 2 kwietnia 2017
Dzisiejszej niedzieli nadaje ton liturgia Zmartwychwstania; w niej zaś
wybija się myśl o Jezusie, zdroju życia zdolnym ożywiać nawet
umarłych. „Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli”. Proroctwo,
które czytamy u Ezechiela, odnosiło się bezpośrednio do odnowienia
moralnego i politycznego Izraela, zdziesiątkowanego i wyniszczonego
przez niewolę; odnowienie przyrównane do zmartwychwstania miało
stworzyć z Izraela naród wolny, co też w istocie się stało po powrocie
z Babilonu. Lecz równocześnie zapowiada ono erę mesjańską
wyróżniającą się przez wskrzeszenie dusz i ciał, czego dokonał Syn
Boży. Wróży też ono koniec czasów, kiedy to nastąpi zmartwychwstanie
ciała.
Spośród wskrzeszeń, jakich dokonał Jezus, wskrzeszenie Łazarza ma
dlatego tak doniosłe znaczenie, że dotyczyło umarłego, od czterech dni
zamkniętego w grobie, jak i dlatego, że wskrzeszeniu towarzyszyły
czyny i słowa będące szczególnym „znakiem” mocy mesjańskiej
Zbawiciela. Odpowiedź Jezusa dana temu, kto Mu doniósł o chorobie
Łazarza: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej”;
zwłoka w udaniu się do Betanii, a wreszcie niespodziewane
oświadczenie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze
względu na was, abyście uwierzyli” — to wszystko dowodzi, że
wskrzeszenie miało uwielbić Jezusa jako „zmartwychwstanie i życie”,
równocześnie udoskonalając wiarę każdego, kto uwierzył w Niego
i wzbudzając ją w tym, kto nie wierzył. Na te dwa aspekty Mistrz
położył nacisk w rozmowie z Martą. Ona wierzy: jest przekonana, że
gdyby Jezus był obecny, Łazarz nie byłby umarł. Lecz Pan chce Martę
doprowadzić do uznania w Jego osobie Mesjasza, Syna Bożego, który
przyszedł dać życie wieczne wszystkim wierzącym w Niego, dlatego
oświadcza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”. Oto dokąd winna dojść wiara:
wierzyć, że Chrystus posiada moc wskrzeszania umarłych i może
posłużyć się nią natychmiast, by wskrzesić Łazarza ze śmierci cielesnej;
a posługuje się nią tak, by zapewnić życie wieczne wszystkim żyjącym
w Nim przez wiarę.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
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85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
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Biuletyn: 2 kwietnia 2017
V niedziela Wielkiego Postu
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

3 kwietnia 2016 8:30pm St. Marguerite
I czytanie
Adam Śniady
Szafarz
Adam Śniady
4 kwietnia 2016 8:30pm St. Marguerite
I czytanie
Jakub Białek
Szafarze
Lidia Błach

Składki
26 marca
St Marguerite
$743
Potrzebna tygodniowa składka $1400
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Intencje Mszalne
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.
O zdrowie i błog Boże dla Kena i Gabriela Kelmer z ok. ur.
Piątek, 7 kwietnia 2017
Md'Y – 8:30pm
Niedziela, 9 kwietnia 2017
Md'Y – 2:00pm O zdrowie i błog. Boże dla Marcina
Godlewskiego z ok. ur.
+ Ewa Sendrowska
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
2 kwietnia 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie
Ela Bielicki
II czytanie
Jan Bielicki
Szafarze
Józef Mądrzyk
Celina Mądrzyk

3 i 4 kwietnia – poniedziałek i wtorek – Sakrament Spowiedzi świętej
po mszy z nauką rekolekcyjną
2 kwietnia, niedziela –
Msza z nauką rekolekcyjną o godz. 14:00 – St. Marguerite
Msza z nauką rekolekcyjną o godz. 19:00 – Mary Our Queen
3 kwietnia, poniedziałek – Msza z nauką rekolekcyjną o godz. 20:30 –
St. Marguerite
4 kwietnia, wtorek – Msza z nauką rekolekcyjną o godz. 20:30 – St.
Marguerite
7 kwietnia, piątek – I piątek miesiąca – St. Marguerite, msza o godz.
21:00
9 kwietnia, niedziela – Niedziela Palmowa, Msza święta o godz. 14:00
– St. Marguerite
NIE MA POLSKIEJ MSZY O 19:00 W NORCROSS
13 kwietnia, czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 20:30
14 kwietnia, piątek – Wielki Piątek – Liturgia Wielkopiątkowa o godz.
20:30
15 kwietnia, sobota – Poświęcenie pokarmów –
Mary Our Queen – 10:30
St. Marguerite – 13:00
16 kwietnia, niedziela – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – St.
Marguerite, msza św. o godz. 14:00
17 kwietnia, poniedziałek – Poniedziałek Wielkanocny – St.
Marguerite, msza o 20:00

23 kwietnia, niedziela – Niedziela Miłosierdzia Bożego – St.
Marguerite, godz. 14:00

