Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 29 października 2017
Pierwsze czytanie podaje kilka praw dotyczących obowiązku względem
bliźniego będącego w potrzebie: cudzoziemców, wdów, sierot, ubogich,
dłużników. „Nie będziesz uciskał cudzoziemca... bo wy sami byliście
cudzoziemcami w ziemi egipskiej”; tak jakby powiedziano: wy
cierpieliście udręki ze strony Egipcjan, starajcie się nie zadawać
cierpienia cudzoziemcom żyjącym pośród was. „Nie będziesz krzywdził
żadnej wdowy i sieroty”. Bóg bowiem pokarałby was śmiercią tak, że
„żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami”. Pożyczając
ubogiemu „nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz”, a płaszcz
wzięty w zastaw oddasz przed zachodem słońca.
Dwa powody są natchnieniem tych przepisów: „Czym sam się brzydzisz,
nie czyń tego nikomu”, i: „będziesz kochał bliźniego, jak siebie samego”
a to nie dla uczucia czysto ludzkiego, lecz ze względu na Boga, który
w szczególny sposób troszczy się o uciśnionych, słucha ich krzyku
i „lituje się” nad nimi. W Starym Testamencie również należy patrzyć na
miłość bliźniego poprzez miłość do Boga, jako na poszanowanie Jego
prawa i odblask Jego miłości ku ludziom. Lecz w Nowym wszystko to
jest oświecone i udoskonalone nauką Jezusa, jak można to stwierdzić
w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy uczony w prawie zapytuje Jezusa
o największe przykazanie, Pan odpowiada przytaczając jedno za drugim
przykazania miłości Boga i miłości bliźniego. Pierwsze jest wzięte
Z Księgi Powtórzonego Prawa: „Będziesz miłował twojego Boga, Pana,
Z całego swego serca, Z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”,
a drugie Z Księgi Kapłańskiej: „Będziesz kochał bliźniego jak siebie
samego”. Chodzi więc o przykazania już znane i przynajmniej przez
niektórych rabinów uważane za największe. Lecz nowość polega na tym,
że Jezus łączy te dwa przykazania jakby w jedno, oświadczając, że na nich
„opiera się całe Prawo i Prorocy”. Czyli że wola Boga, objawiająca się
w całym Piśmie świętym, może być streszczona w podwójnym
przykazaniu miłości względem Boga i względem bliźniego. Chrześcijanin
nie potrzebuje — jak Izraelita — trudzić się, by przypominać sobie
mnóstwo nakazów, nie musi dociekać, które są większe. Wystarcza, że
zapamięta jedno tylko przykazanie miłości, byle tylko je zrozumiał i żył
nim w pełni tak, jak uczył Jezus. Miłować Boga Z całego serca oznacza
pełną gotowość na Jego wolę, bezwarunkowe oddanie się Jego służbie;
właśnie ze względu na wolę Boga i na konkretne spełnianie Jego służby
trzeba kochać bliźniego, oddając mu się wielkodusznie.
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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.

Biuletyn: 29 października 2017

XXX niedziela zwykła
Miłuję Cię Panie, mocy moja.

Służba liturgiczna
29 października 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze

Kazimierz Krajewski
Jóezef Mądrzyk
Józef Mądrzyk
Paweł Chęć
OGŁOSZENIA

Składki
22 października
St. Marguerite - $ 651

Potrzebna tygodniowa składka $1400

Taca 17 września

MOQ
BRAK

St.Marg.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 29 października 2017
Md’Y – 2:00pm
Środa, 1 listopada 2017
Md’Y – 8:30pm ++ Władysław Janiga, Stanisław Piróg i zm.
z rodz.
Czwartek, 2 listopada 2017
Md’Y – 8:30pm ++ Za wszystkich wiernych zmarłych
+ Edward Pomianek
Piątek, 3 listopada 2017
Md’Y – 9:00pm
Niedziela, 5 listopada 2017
Md’Y – 2:00pm
MOQ – 7:00pm
OGŁOSZENIA

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

TOWARZYSTWO CHOPINOWSKIE
Zaprasza na koncert Magdaleny Baczewskiej na sobotę 11
listopada, na godz. 7:00pm do Johns Creek United Metodist
Church

