Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 24 września 2017
Trudno nie odczuwać oburzenia wobec gospodarza, który jawnie urąga
pracowitym robotnikom, dając (na ich oczach!) taką samą zapłatę tym,
którzy pracowali zaledwie godzinę. Na szczęście egzegeci pomagają
nam właściwie odczytać tę trudną, lecz piękną przypowieść.
Ukazuje ona przede wszystkim absolutną, niewyrachowaną i szczodrą
dobroć Boga. Bóg pragnie ofiarować Ewangelię wszystkim, chce
otworzyć bramy życia wiecznego dla wszystkich. Skrajnym
przykładem robotnika z godziny jedenastej jest dobry łotr, który
otrzymuje swoją cudowną zapłatę na krzyżu: "Dziś będziesz ze Mną w
raju".
Ale przypowieść kieruje się również w naszą stronę: "Zwróć uwagę na
to, co czujesz, gdy słyszysz, że Bóg jest aż tak dobry. Jeśli trudno ci to
zrozumieć, to być może ty sam nie jesteś dobry?".
Klucz do przypowieści zawarty jest w odpowiedzi, jaką gospodarz dał
przedstawicielowi niezadowolonych: "Czy patrzysz na to złym
okiem?". Dobry robotnik patrzy na kolegów szczęśliwców
nieprzyjaznym wzrokiem: "Nie traktuj na równi z nami tych, którzy
przyszli tak późno".
Po raz kolejny Jezus chciał odmienić faryzeuszy. Wie, co myślą:
"Wiele trudzimy się dla Boga". To prawda, ale z wysokości tego
przekonania uważają oni za niedopuszczalne zainteresowanie Jezusa
dla ludzi podłych, dla celników i nierządnic. "Jak on może traktować
ich tak samo jak nas, albo nawet lepiej? Jakiś rzekomy rabbi, który
odwiedza tę hołotę, co on nam może powiedzieć o Bogu? Co on może
wiedzieć o Bogu?".
A tymczasem właśnie ten, kto zna dobroć Boga, wie o Nim wszystko.
Jezus chciałby tę dobroć pokazać i spotyka się z oburzeniem ludzi,
którzy Mu mówią: "Nie, to nie tak trzeba widzieć Boga". Jest może w
tej reakcji coś dziwnego, ale jeśli zastanowimy się nad swoim własnym
postępowaniem, stwierdzimy, że wiara we wspaniałą i powszechną
dobroć Boga jest trudniejsza, niż byśmy sobie wyobrażali.
Nieodparcie pojawia się myśl, że Bóg kocha przede wszystkim ludzi
porządnych, że nienawidzi wątpiących i oto, w Jego imię, zaczynamy
osądzać kapłana albo jakąś szczodrą osobę: "Lepiej by zrobili, gdyby
zaopiekowali się ludźmi uczciwymi, zamiast przesiadywać u tej
rodziny albo u tamtych chuliganów".
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XXV niedziela zwykła
Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

OGŁOSZENIA

Składki
17 września
St. Marguerite - $ 650

Potrzebna tygodniowa składka $1400

Taca 17 września

MOQ

St.Marg.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 24 września 2017
Md’Y – 2:00pm +Eleonora Cieślak (6.rocz.) i zm. z rodz.
+ Małgorzata Stąpor
++ Stanisława Ceglińska, Ryszard Michalski, Janina
Kraszewska i Marianna Chęć
Niedziela, 1 października 2017
Md’Y – 2:00pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla Joanny i Justyny Szymonik z ok. ur.
MOQ – 7:00pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla Eli Bielickiej z okazji urodzin

Służba liturgiczna

OGŁOSZENIA

24 września 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze

Kazimierz Krajewski
Kamil Jezierski
Cecylia Mądrzyk Mądrzyk
Lidia Błach

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

