Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 8 października 2017
Przypowieść o winnicy jest głównym tematem dzisiejszej liturgii.
Przypowieść wspólna Staremu i Nowemu Testamentowi, którą
posługiwali się najpierw prorocy, a potem Jezus, mówiąc o miłości Boga
dla swego narodu i o niewdzięczności tegoż. Izajasz opisuje historię
Izraela jako historię winnicy Pańskiej, którą Pan posiadł w ziemi żyznej,
„okopał i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl”,
zbudował wieżę, by bronić jej przed złodziejami, i zaopatrzył w kadź.
Wszystko więc każe się spodziewać najlepszego winobrania, winnica
natomiast „wydała cierpkie jagody”. Rola, którą rolnik uprawia, wydaje
dobre owoce, lecz winnica Pańska odmawia ich. Bóg wówczas zwraca się
do swojego ludu: „Rozsądźcie między Mną a między winnicą moją. Co
jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?”.
Ewangelia podejmuje przenośnię Izajasza i rozwija ją mówiąc
o innych niezmierzonych dobrodziejstwach, jakie Bóg uczynił swojemu
ludowi. Pan posyłał do niego wielokrotnie „swoje sługi”, czyli proroków;
lecz rolnicy, to jest przywódcy Izraela, którym została powierzona
winnica Pańska, źle się z nimi obeszli, jednych pobili lub zabili, innych
ukamienowali. Na koniec, na dowód swojej najwyższej miłości, Bóg
posłał swojego Boskiego Syna; lecz również Jego pochwycono, wyrzucono z winnicy i zabito, ukrzyżowano „poza” murami Jerozolimy. I oto
konsekwencje: Izajasz mówił o zniszczeniu winnicy Pańskiej, które było
symbolem porażki Izraela, wysiedlenia i wygnania. Jezus natomiast
ogłasza, że „winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom”, i jeszcze
jaśniej, bez przenośni: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane
narodowi, który wyda jego owoce”. Izrael z powodu swojej niewdzięczności został zastąpiony przez inne narody. Synagoga przez Kościół. Lecz
czy nowy Lud Boży jest wierniejszy od dawnego? Również nowego
dotyczą obydwie przypowieści Izajasza i Jezusa. Jeśli winnica Kościoła
nie przyniesie owoców, jakich Bóg oczekuje od niego, spotka go los
Izraela. Jednak nie dotyczy to jedynie Kościoła jako społeczności, lecz
każdego jego członka. Każdy ochrzczony powinien być „winnicą Pańską”
i przynosić owoc, przede wszystkim przyjmując Jezusa, idąc za Nim
i żyjąc wszczepiony w Niego, „w prawdziwy szczep”, poza którym jest
tylko śmierć. W Nowym Testamencie istotnie „winnicą Pańską” jest nie
tylko lud, który Bóg wybrał i umiłował, lecz lud, który wybrał i umiłował
w Chrystusie, lud wszczepiony w Tego, który powiedział: „Ja jestem
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest Tym, który uprawia...
Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami.
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Biuletyn: 8 października 2017
XXVII niedziela zwykła
Winnicą Pana jest dom Izraela.

OGŁOSZENIA

Składki
1 października
St. Marguerite - $ 573
MOQ $ 234

Potrzebna tygodniowa składka $1400

Taca 17 września

MOQ

BRAK
***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 8 października 2017
Md’Y – 2:00pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla Renaty Kurzak z okazji ur.
+ Maria Szczerba
MOQ – 7:00pm + Józefa Andruszewska
Niedziela, 15 października 2017
Md’Y – 2:00pm + Elżbieta Siwik (11. rocz.)

Służba liturgiczna

OGŁOSZENIA

8 października 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze
MOQ
I czytanie
II czytanie

Genowefa Klas
Daniel Magdziarz
Józef Mądrzyk
Zbigniew Piróg
J v T Dzikowski

St.Marg.

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

