Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 12 listopada 2017
Centrum dzisiejszej liturgii stanowi okrzyk rozlegający się w nocy:
„Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Oblubieńcem jest
Chrystus. On wzywa niespodziewanie na wieczną ucztę
wierzących, których uosabia dziesięć panien oczekujących
wprowadzenia na gody. W tej przypowieści związek między
Bogiem a człowiekiem jest przedstawiony — jak to często ma
miejsce w Starym Testamencie — jako związek godowy. Syn
Boży przez wcielenie poślubił ludzkość w nierozerwalnym
zjednoczeniu, czyniącym Go Człowiekiem-Bogiem; zaślubin tych
następnie dokonał na krzyżu, przez który odkupił ludzi i związał
ich z sobą, łącząc ich w Kościele, swojej mistycznej oblubienicy.
Lecz to nie wystarcza. Chrystus pragnie obchodzić swoje gody
w każdej duszy chrześcijańskiej poświęconej mu przez chrzest.
„Poślubiłem was jednemu mężowi — pisze św. Paweł — by was
przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę”. W tej
perspektywie na życie chrześcijanina można patrzeć jako na
obowiązek wierności godowej względem Chrystusa, wierności
delikatnej, troskliwej, żarliwej, natchnionej przez miłość, nie
dopuszczającej kompromisu. Życie spędzone w ten sposób jest
czujnym oczekiwaniem Oblubieńca, poświęcone dobrym
uczynkom, które według symbolu przypowieści są olejem
zasilającym lampę wiary. Panny roztropne zaopatrzyły się weń
dobrze, mogą więc śmiało znieść przedłużające się nocne
czuwanie, bo są gotowe na przyjście oblubieńca. Natomiast
panny nierozsądne, przedstawiające chrześcijan niedbałych
w wypełnianiu swoich obowiązków, widząc, że gasną ich lampy
niepowrotnie, przybywają z opóźnieniem i na próżno błagają:
„Panie, panie, otwórz nam”. Aby zbawić się, nie wystarczy prosić
Boga; potrzebna jest „wiara, która działa przez miłość”. Dlatego
panny nierozsądne usłyszały odpowiedź: „Nie znam was”. Taką
samą odpowiedź otrzymali ci, którzy głosili Ewangelię, lecz nie
wprowadzili Jej w życie: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode
Mnie”. Chrystus dobrze ich zna, jednak nie jako owce swojej
trzody — nie usłuchali bowiem Jego głosu; nie zna ich też jako
przyjaciół; ponieważ nie zachowywali Jego przykazań; dlatego
wyklucza ich z obecności na godach. Przybycie oblubieńca
z opóźnieniem i o północy wskazuje, że nikt nie może wiedzieć,
kiedy Pan otworzy mu bramy wieczności; uzasadnia to końcowa
zachęta: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerite d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut przed
każdą Mszą świętą.
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Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 12 listopada 2017
Md’Y – 2:00pm + Eugeniusz Bara (19. rocz.)
+ Janina Niedziejko
MOQ – 7:00pm + Wiktor Wachnik
Niedziela, 19 listopada 2017
Md’Y – 2:00pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla Sebastiana z ok. urodzin.
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna

12 listopada 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze
MOQ
I czytanie
II czytanie

Genowefa Klas
Paweł Chęć
Adam Śniady
Paweł Chęć
Zbigniew Piróg
J v T Dzikowski
OGŁOSZENIA

Składki
5 listopada
St. Marguerite - $ 505
MOQ
$545

Potrzebna tygodniowa składka $1400

3rd Qtr;
43.40%

1st Qtr;
29.38%

2nd Qtr;
27.22%

Ogłoszenie o pracę
Potrzebna niania/pomoc domowa plynnie mowiaca w jezyku
polskim. Praca w Johns Creek z możliwością zamieszkania.
Zainteresowanych prosze o kontakt telefoniczny 678-3710269, 678-361-0703 lub email basyav@yahoo.com
Spawozdanie z zebrania Rady Parafialnej
Na zebraniu obecni byli: Ks. Wiesław Berdowicz, Wiktor Blach,
Wanda Komor, Grzegorz Kwiatkowski, Anna Standish, Bogdan
Kołodyński oraz zaproszeni goście z Polskiego Klubu Agata
Dyrdół i Jarek Zieliński
Zebranie poświęcone było sprawom organizacyjnym zbliżających
się wydarzeń, głównie polskiej Wigilii, która odbędzie się 9
grudnia. Agata Dyrdół jest koordynatorem. Omówiona została
sprawa ulotek, program Wigilii i podział zadań.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować bezpośrednio do
Księdza lub członków Rady.

