Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 19 listopada 2017
Ewangelia, podając przypowieść o talentach, mówi o wiernym
słudze, który nie marnuje życia na rozrywkach lub lenistwie, lecz

Polski Katolicki Apostolat
pw. Świętego Jana Pawła II
prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

wykorzystuje z rozumną miłością dary otrzymane od Boga.
Każdemu człowiekowi Bóg udziela pewnych talentów: daru życia,
zdolności rozumienia i chcenia, kochania i działania, łaski,
miłości, cnót wlanych, osobistego powołania. Nie postępuje On
niesprawiedliwie, rozdzielając w rozmaity sposób swoje dary,
ponieważ daje każdemu tyle, ile potrzeba do zbawienia. Nie jest
ważne, czy się otrzyma wiele lub mało, lecz używanie gorliwie
tego, co się otrzymało. Fałszywa to pokora nie uznawać darów
Bożych, a małodusznością i lenistwem byłoby pozostawić je
nietknięte. Tak postąpił sługa gnuśny, który zagrzebał otrzymany
talent, za co Pan go ukarał surowo. Bóg wymaga wedle tego,
czego udzielił, lecz to, czego udzielił, powinno być obrócone na
służbę Jego i braci. Zresztą od tego, kto otrzymał więcej,
zażądają więcej. Dlatego przy zdawaniu rachunku każdy otrzyma
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według własnych uczynków; stąd straszliwa kara dla złego sługi,
chwała i nagroda dla sług wiernych. Co więcej, wierni słudzy
otrzymają nagrodę niepomiernie wyższą od swych zasług.
Istotnie, do słów: „byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma
cię postawię”, które mówią o nagrodzie za wierność każdego,
zostają dołączone inne: „wejdź do radości twego Pana”. To jest
nagroda szczodrobliwości Boga, który dopuszcza wierne sługi do
uczestnictwa w swoim życiu i w swojej szczęśliwości wiecznej.
Dar ten, chociaż wymaga oddania się człowieka, zawsze
nieskończenie przewyższa jego zasługi.

Rada Polskiego
Apostolatu:
Anna Standish
Wiktor Błach
Wanda Komor
Elżbieta Rutkowska
Paweł Chęć
Grzegorz Kwiatkowski

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: 19 listopada 2017
XXXIII niedziela zwykła
Błogosławiony, kto się boi Pana.

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

***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 19 listopada 2017
Md’Y – 2:00pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla Sebastiana z ok. urodzin.
Niedziela, 26 listopada 2017
Md’Y – 2:00pm O powrót do zdowia dla Wojciecha
Borowskiego (brat Krzysztofa Krawczyńskiego)
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
19 listopada 2017 2:00pm St. Marguerite

I czytanie
II czytanie
Szafarze

Adam Mider
Jakub Białek
Cecylia Mądrzyk
Lidia Błach

OGŁOSZENIA

Składki
12 listopada
St. Marguerite - $ 773
MOQ
$139

Potrzebna tygodniowa składka $1400

Taca 5 listopada
1st Qtr;
3rd Qtr; 9.93%
34.86%
2nd Qtr;
55.21%

Nowe książki dla lektorów są do
odebrania.

