Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 13 sierpnia 2017
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto
bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania:
nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne,
streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie
samego... Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”. Wydaje
się, jakby św. Paweł pomijał miłość Boga i zasadzał wypełnienie
Prawa jedynie na miłości braterskiej. W istocie, gdy chrześcijanin
miłuje bliźniego tak, jak naucza Ewangelia, i tak, jak to Chrystus
czynił, wtedy nie można wątpić o jego miłości do Boga. To jest tak
prawdziwe i miłość braterska jest tak miła Bogu, że Jezus, mówiąc
o sądzie ostatecznym, nie podał innego powodu do
usprawiedliwienia czy też potępienia, jak tylko miłość
praktykowaną lub nie praktykowaną względem bliźniego.
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść... byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie...”. Chrystus nie tylko uważa
ludzi za swoich braci, lecz jakby utożsamia się z nimi, przede
wszystkim z najbiedniejszymi, najnędzniejszymi, najbardziej
potrzebującymi pomocy, i mówi: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(tamże 40). Prawda niezwykle pocieszająca; przeciwstawia się jej
tutaj jednak inną, bardzo poważną. Jezus, dobroć i miłosierdzie
nieskończone, nie waha się ogłosić wyroku potępienia wiecznego
na tych, którzy odmówili bliźniemu pomocy płynącej z miłości
braterskiej, odmówili jej jakby Jemu samemu. „Idźcie precz ode
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny... Bo byłem głodny, a nie daliście
Mi jeść, bo byłem spragniony, a nie daliście Mi pić...”. Ludzie
należą do Chrystusa: są Jego własnością. On ich nabył za cenę
swojej krwi, wszczepił ich w siebie jako członki swojego Ciała
Mistycznego; kto uderza człowieka, uderza Jego, kto nie miłuje
człowieka, Jego nie miłuje. Kiedy św. Paweł pisał: „miłość jest
wypełnieniem Prawa”, miał bez wątpienia na myśli naukę Pana
i tajemnicę Jego Ciała Mistycznego, której stał się głosicielem.
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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: 13 sierpnia 2017
XIX niedziela zwykła
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Szafarze
I czytanie

II czytanie

Lidia Błach
Józef Mądrzyk
7:00pm Mary Our Queen
Genowefa Klas
Anna Górczyńska

OGŁOSZENIA

Składki
6 sierpnia
St. Marguerite - $593
MOQ -

$74

Potrzebna tygodniowa składka $1400
Festiwal Pierogów

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

Intencje Mszalne
Niedziela, 13 sierpnia 2017
Md’Y – 2:00pm ++ Anna Maro i zm. z rodz.
O błog. Boże dla Marioli Krajewskiej z okazji urodzin
MOQ – 7:00pm + Claudeci Melo (3. rocz.)

Wtorek, 15 sierpnia 2017
Md’Y – 8:30pm
Niedziela, 20 sierpnia 2017
Md’Y – 2:00pm ++ Za zm. z rodz. Zamaryków
MOQ – 7:00pm

Służba liturgiczna

OGŁOSZENIA

13 sierpnia 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie

Kamil Jezierski
Józef Mądrzyk

26 sierpnia będziemy mieli nasz kolejny Festiwal Pierogów.
Jest to wielkie wyzwanie i dlatego potrzebujemy wielu
pomocników. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Anny
Standish.
Ogłoszenie o pracę
Poszukujemy niani na stały etat od mniej więcej końca
września w Brookhaven, GA 5 minut od Buckhead przy opiece
3 miesięcznego dziecka. Po dalsze informacje proszę dzwonić:
646-831-1472 - Małgosia, albo email mgoracy@gmail.com

