Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 17 września 2017
Stary Testament zawiera w zarodku wszystkie prawdy, jakie później,
głoszone przez Chrystusa, rozwijają się w Nowym. Niekiedy jednak jest
tam coś więcej niż zarodek, jest to prawdziwe wyprzedzenie Ewangelii.
Jezus udoskonalił prawo przebaczania i rozciągnął je na każdego
człowieka i na wszelką zniewagę, właśnie dlatego, że przez krew swoją
uczynił wszystkich ludzi braćmi — zatem bliźnim jednych dla drugich —
i odpuścił grzechy wszystkim. Kiedy więc Piotr — przekonany, że
posunął się za daleko — pyta Go, czy powinien przebaczyć bratu, który
wykroczył przeciw niemu aż siedem razy, Pan odpowiedział: „Nie mówię
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. Wyrażenie to
na sposób wschodni oznacza nieograniczoną ilość razy — czyli zawsze
— i użyte zostało już w Biblii w opowieści krwawego Lameka
przechwalającego się, że pomści zniewagi „siedemdziesiąt siedem razy”.
Tutaj owa formuła oznaczała straszliwe szerzenie się zła. Lecz jeżeli zło
jest niezmiernie płodne, to i dobro powinno być przynajmniej takie samo.
Dlatego Jezus użył tego samego wyrażenia, by pouczyć, że zło należy
zwyciężać bezgraniczną dobrocią objawiającą się w nieustannym
przebaczaniu zniewag. Gdy się dobrze nad tym zastanowimy, widzimy,
że jest to obowiązek zaskakujący, prawie niepokojący. Jezus, chcąc
ukazać go bardziej dostępnym, zobrazował go przypowieścią
o niegodziwym słudze. Olbrzymi dług — tysiąc talentów — jaki
podarował mu pan tak łatwo, oraz niesłychana twardość serca tegoż sługi,
który z powodu niewielkiej sumy stu denarów wtrąca do więzienia swego
współtowarzysza, od razu pozwalają zrozumieć głęboką prawdę ukrytą
w przypowieści, obrazującej nieskończone miłosierdzie Boga, który
wobec żalu i pokornej prośby grzesznika przebacza i przekreśla nawet
największy dług grzechowy. Z drugiej strony przypowieść daje przykład
przykrej nieczułości człowieka, który sam tak bardzo potrzebując
miłosierdzia, nie potrafi przebaczyć bratu małej nawet winy. Chociaż
wskutek pychy i mściwości wrodzonych człowiekowi upadłemu
przebaczenie może niekiedy drogo go kosztować, to jednak jest ono
niezbędnym warunkiem, by otrzymać przebaczenie własnych grzechów.
Nie ma innego wyjścia: albo przebaczać i samemu dostąpić przebaczenia,
albo odmówić przebaczenia i zostać potępionym. „Podobnie — kończy
przypowieść — uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie
przebaczy z serca swemu bratu”. Nie na próżno Jezus uczył modlić się:
„Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw
nam zawinili”.
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XXIV niedziela zwykła
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

OGŁOSZENIA

Składki
10 września
St. Marguerite - $ 952
MOQ
$ 179

Potrzebna tygodniowa składka $1400

Taca 10 września

BRAK

MOQ

St.Marg.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 17 września 2017
Md’Y – 2:00pm +Stefania Cieślak i zm. z rodz.
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla
rodziny Wróblewskich
Niedziela, 24 września 2017
Md’Y – 2:00pm
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna

17 września 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze

Paweł Chęć
Józef Mądrzyk
Józef Mądrzyk
Paweł Chęć

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
Pogrzeb
4 września odszedł do Pana ks. Zdzisław Nawrocki SCh.
Pogrzeb odbędzie się 21 września w Sterling Hgts.
Z powodupogrzebu ni będzie mnie od wtorku do piątku.

