Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 1 października 2017
Liturgia dzisiejsza ukazuje Boga w dialogu z człowiekiem. Bóg
chce mu dać zrozumieć sprawiedliwość swoich rozporządzeń oraz
konieczność prawdziwego i stałego przylgnięcia do dobra. „Czy mój
sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest
przewrotne?” — pyta Bóg narodu wybranego przez usta Ezechiela. Jeśli
sprawiedliwy opuszcza dobro i „dopuszcza się grzechu”, nie może
przypisywać Bogu własnej zguby, jest ona bowiem owocem jego własnej
niestałości i przewrotności: „umiera z powodu grzechów, które popełnił”.
Nikt nie może sądzić, że Bóg jest obowiązany zbawić go, skoro sam
dobrowolnie oddala się od Niego. Przeciwnie, jeśli bezbożny „zastanowił
się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełnił... na pewno
żyć będzie, a nie umrze”. Człowiek, dopóki żyje, ma zawsze możność
nawrócenia się, choćby spędził swoje lata w grzechu lub popełnił zło,
choćby służył Panu tylko przez pewien czas. Najważniejsze jest
nawrócenie i postanowienie wytrwania w dobrym.
Również ewangelia dzisiejsza rozpoczyna się od prowokującego
pytania, jakie zadał Jezus swoim przeciwnikom — „Co myślicie?” — by
skłonić ich do dania od siebie odpowiedzi, która by ich oświeciła odnośnie
do własnego postępowania. Pytanie jest proste. Ojciec posłał dwóch
synów do pracy w winnicy; pierwszy odpowiada „tak”, lecz nie idzie,
drugi mówi: „Nie chcę”, lecz potem, zdjęty żalem, zaczyna pracować.
„Któryż z tych dwóch — pyta Pan — spełnił wolę ojca?”. Trudno
pominąć to pytanie, wiec muszą odpowiedzieć: „Ten drugi”. Tak oto sami
się potępiają, Jezus zaś jasno powiada: „Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego”. Lecz dlaczego? Ponieważ
przeciwnicy Pana — należący do narodu wybranego, a co gorsza, jego
najwyżsi kapłani i starsi ludu — zostali pierwsi wezwani do zbawienia,
lecz na to wezwanie odpowiedzieli tylko pozornie, bo są tymi właśnie,
o których Jezus powiedział: „Mówią, ale nie czynią”. Słyszeli Chrzciciela
nauczającego, ale nie uwierzyli mu, zbyt pewni własnej wiedzy, nie
odczuwali też potrzeby pouczeń, pewni własnej sprawiedliwości. Dlatego
też nie czuli potrzeby nawrócenia: „Wyście mu nie uwierzyli”; nie
przyjęli nauki Chrzciciela ani nawet nauki samego Jezusa. A więc znaleźli
się wśród ludzi źle postępujących, jakimi byli celnicy i nierządnice;
jednak ci ostatni żałując porzucili „bezbożność, której się oddawali”,
uwierzyli i pełnili „sprawiedliwość” i dlatego Bóg przyjął ich do swego
królestwa. Mimo woli przychodzi na myśl Lewi, Zacheusz, niewiasta
cudzołożna, jawnogrzesznica, która w domu Szymona rzuca się do nóg
Pana, cala zbolała i przepełniona miłością.
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Składki
24 września
St. Marguerite - $ 614

Potrzebna tygodniowa składka $1400

Taca 17 września

MOQ

St.Marg.
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Intencje Mszalne
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
Piątek, 6 października
Md’Y – 9:00pm + Genowefa Żochowska (rocz.)
Niedziela, 8 października 2017
Md’Y – 2:00pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla Renaty Kurzak z okazji ur.

Służba liturgiczna

OGŁOSZENIA

1 października 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze

Adam Mider
Paweł Chęć
Józef Mądrzyk
Paweł Chęć

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

