Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 11 lutego 2018
Prawo Mojżeszowe nakazywało: „trędowaty będzie mieszkał
w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”. Twardy
rozkaz, wydany raczej z troski o umkniecie zarazy i wskutek sądu,
jaki mieli o trądzie Żydzi, widzący w nim karę Bożą na grzeszników.
Toteż trędowaty uciekał od wszystkich jako „nieczysty” i „uderzony”
przez Boga, przeklęty.
Jezus przyszedł zbawić człowieka od grzechu i jego następstw, a więc
ma moc przekroczyć dawne prawo, i czyni to zdecydowanie jako
Ten, kto ma wszelką władze. „Zbliżył się do Niego trędowaty
i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić!»”. Wspaniała wiara! Ten biedak, opuszczony przez ludzi
i uważany za odrzuconego nawet przez Boga, ma więcej wiary niż
wielu tych, którzy żyją w bliskości Chrystusa. Wiara prawdziwa nie
gubi się w subtelnych rozumowaniach, ma bardzo prostą logikę: Bóg
może uczynić wszystko, co chce; wystarczy więc, aby chciał. Na tę
śmiałą prośbę wyrażającą bezgraniczną ufność Jezus odpowiada
czynem niesamowitym według mniemania ludu, który miał zakazany
wszelki kontakt z trędowatymi: „wyciągnął rękę, dotknął go”. Bóg
jest panem prawa i może je łamać. „Chcę — rzekł, jakby powtarzając
słowo trędowatego — bądź oczyszczony!”.
Jezus, przyjmując i dotykając trędowatego łamie prawo, ale następnie
wypełnia je mówiąc: „idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz”. Miłość może
usprawiedliwić naruszenie pewnych przykazań, lecz nie upoważnia
nigdy do tego, aby ktoś pod pretekstem większej swobody w praktyce
miłości chciał uwolnić się od wszelkiego prawa. Pierwszym
przykazaniem jest niewątpliwie miłość, lecz nie byłaby ona
prawdziwa, gdyby nie była uporządkowana według Boga; gdyby nie
stawiała Boga i Jego woli ponad wszystko. Św. Marek podkreśla, że
Jezus „zdjęty litością” uczynił cud; ten zwrot powtarza się
w Ewangelii wiele razy. Jezus lituje się nad trądem, który okalecza
ciało, lecz jeszcze więcej nad tym, który rani duszę. Uzdrawiając
z pierwszego, Jezus udowadnia, że chce i może uzdrowić drugi.
W ten sposób ukazuje swoje posłannictwo Zbawiciela, które dokona
się w pełni, kiedy przyjmując na siebie trąd grzechu, ukaże się On
również jako „skazaniec wzgardzony i odepchnięty przez ludzi... jako
chłostany przez Boga i zdeptany”.
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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,
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VI Niedziela zwykła
Tyś mą ucieczką i moją radością.
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Służba liturgiczna
11 lutego 2018 2:00pm
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Składki
4 lutego
St. Marguerite - $ 644
MOQ
$ 326

Potrzebna tygodniowa składka $1400
DYŻUR KONSULARNY W LAWRENCEVILLE, GA
 9 i 10 marca 2018 r. (piątek i sobota) w godz. 9.00 – 17.00
Obowiązują zapisy.
Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:
washington.consular@msz.gov.pl

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

Intencje Mszalne
Niedziela, 11 lutego 2018
Md’Y – 2:00pm O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Elżbiety Sobolewskiej z okazji urodzin.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grzegorza Marca z
okazji urodzin.
+ Radomir Ristic
MOQ – 7:00pm
Sroda Popielcowa – 8:30pm

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W LAWRENCEVILLE a w treści
następujące informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan
polskiego aktu urodzenia dziecka
4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć
skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody,
polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa
(osoby zamężne)
Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:
MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK
wystawionym dla „Embassy of the Republic of Poland”
kwotę opłaty otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału w dyżurze.

