Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 10 września 2017
Bóg ustanawiając Ezechiela strażnikiem swojego narodu, mówi do
niego: „Jeśli do występnego powiem: występny musi umrzeć — a ty nic
nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi — to on umrze
z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę
ciebie”. Wielka odpowiedzialność spoczywa na tym, kto ma zadanie
podobne do misji proroka: pasterze Ludu Bożego, przełożeni zakonni,
ojcowie i matki rodzin, wychowawcy. Ich zbawienie zależy od gorliwości
w strzeżeniu swojej trzody, jakakolwiek by była, wielka czy mała.
Pozwolić zginąć w grzechu synowi lub bratu nie podając im ręki jest
zdradą, jest podłością i egoizmem, które Bóg będzie sądził. Bojaźń, że się
zostanie odepchniętym, że straci się uznanie i będzie się pomówionym
o surowość, nie usprawiedliwia „umycia rąk” lub „zostawienia rzeczy
własnemu biegowi”. Kto miłuje, nie będzie miał pokoju, dopóki nie
znajdzie sposobu, by dotrzeć do winnego i upomnieć go z dobrocią
i stanowczością.
Ewangelia czyni krok naprzód i rozciąga ten obowiązek na każdego
wiernego, który widzi brata upadającego w grzech. „Gdy brat twój
zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz
swego brata”. Jednak upomnienie powinno być tajemne, by zabezpieczyć
dobrą sławę winnego. Niestety, w praktyce dzieje się często przeciwnie:
rozmawia się i szemrze z innymi ujawniając to, co było ukryte, a niewielu
tylko ma odwagę ostrzec zainteresowanego. Cóż pomoże rozprawiać
o chorobie innych, jeśli nikt nie leczy chorego? Trzeba natomiast starać
się „pozyskać” brata; jego zguba jest szkodą dla niego i dla wspólnoty,
lecz pozyskanie jest „zyskiem” dla wszystkich. Dlatego jeśli prywatne
upomnienie nie przyniosło skutku, Jezus poleca, aby powtórzyć je wobec
dwóch lub trzech świadków, a jeśli i ten środek zawiedzie, uwiadomić
Kościół. A to nie w celu oskarżenia czy potępienia, lecz aby
przyprowadzić winnego do opamiętania i zabezpieczyć dobro wspólne.
Kościół dzięki obecności Ducha Świętego ma szczególne światło
i władzę, dlatego jego upomnienie posiada skuteczność, a jego
rozstrzyganie, co należy „związać lub rozwiązać” ma moc w niebie.
Opowiadanie ewangeliczne kończy się wezwaniem do wspólnej
modlitwy. Jak wierni — jeden lub dwóch świadków — powinni zgodnie
starać się odciągnąć swego brata od złego, tak też powinni modlić się
zgodnie. Wystarczy, że tylko dwaj zgodni są w tym, o co trzeba prosić
Boga, i gromadzą się w imię Jezusa, aby ich modlitwa została
wysłuchana. I niewątpliwie zostaje wysłuchana, jeśli przedmiotem jej
będzie opamiętanie się winnych.
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Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
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Składki
3 września
St. Marguerite - $ 426
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$ 145

Potrzebna tygodniowa składka $1400

Taca 3 września
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Intencje Mszalne
Niedziela, 10 września 2017
Md’Y – 2:00pm +Stefania Cieślak i zm. z rodz.
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla
rodziny Wróblewskich
MOQ – 7:00pm
Niedziela, 17 września 2017
Md’Y – 2:00pm
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna

10 września 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze

Genowefa Klas
Adam Mider
Józef Mądrzyk
Lidia Błach

St.Marg.
BRAK

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

