Jesienne Ognisko 10 25 2014

Polski Katolicki Apostolat
imienia Świętego Jana Pawła II
.

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

Ksiądz Ryszard Czerniak SChr.
Biuro Apostolatu:
113 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044-4470
tel.: 770-935-1958
e-mail: polskiapostolat@gmail.com
Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita 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: 26 października 2014
XXX Niedziela Okresu Zwykłego
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy J 14,23

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

XXX Niedziela, 26 października
2:00 pm:
* O błogosławieństwo Boże, zdrowie,
Wróblewskiej z okazji rocznicy urodzin.

potrzebne

łaski

dla

Danuty

Niedziela, 2 listopada WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Md'Y -2:00pm - +Za wszystkch wiernych zmarłych
MoQ -19:00pm - +Za wszystkch wiernych zmarłych
Niedziela, 9 listopada Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

Md'Y-2:00pm - + Eugeniusz Bara

...............................................................................................................
Ogłoszenia:
1) Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada w sobotę o godzinie
8:15pm. Jest to święto nieobowiązkowe na terenie Stanów Zjednoczonych.
2) Koperty na wypominki - modlitwę za naszych zmarłych znajdują się w hall'u
kościoła.
3) 9 listopada - z okazji 25-lecia Polskiego Apostolatu gościć będziemy
Arcybiskupa Atlanty - Wilton Gregory oraz Przełożony Prowincjalny ks. Paweł
Bandurski.
4) 9 listopada nie będzie Mszy św. o godz. 19:00 w kosciele MOQ w
Peachtree Corners (Norcross)
5) Kto pamięta początki w kościele St. Thomas More i Msze św. o godz 19:30
a potem w kościele Immaculate Conception, Downtown z 1989 do 1992 roku?
Może są zdjęcia z tego okresu lub inne pamiątki. Zrobimy wystawę jeżeli
bedzie odpowiednia ilość materialu.
Informacie proszę kierować do ks. Ryszard tel. 770 935 1958 lub Elżbieta
Krawczyńska <egurtle@emory.edu>. Zachęcam osoby tóre pamiętają
pierwsze Msze Święte w jezyku polskim do opisania wydarzeń związanych z
ksztłatowaniem się i powstaniem Polskiego Apostolatu.

Zebrane kolekty z sierpnia i z paździrnika
September 2014
MOQ
9/07/14 --$196
StMdY
9/07/14 --$539

MOQ
StMdY
StMdY
StMdY

9/14/14 ----9/14/14 ---9/21/14 ---9/28/14 ----

October 2014
MOQ 10/05/14 ---StMdY 10/05/14 --(Patak 500, Kulpa 50)
MOQ 10/12/14 --StMdY 10/12/14--StMdY 10/19/14--Missionaries for poor

$143
$779
$584
$634

$374
$584
$550
$53.50
$863
$671
$656

Kontekst Ewangelii Mt 22, 34-40

Ciekawe dlaczego Ewangelista napisał, że faryzeusze tym pytaniem
wystawiali Jezusa na próbę? Przecież równie dobrze mogliby je zadać
ludzie uczciwie poszukujący jakiejś syntezy bogatego nauczania
moralnego Starego Testamentu. Widać tkwił w tym pytaniu jednak
jakiś podstęp. Być może chodziło o to, że gdyby Jezus wskazał na
jedne, oni mogliby Go oskarżyć, że lekceważy inne. Jezus jednak,
podobnie jak wcześniej, nie dał się złapać w zastawioną na niego
pułapkę.
Odpowiada dwoma, nigdy chyba wcześniej nie łączonymi fragmentami
Starego Testamentu. O miłości Boga mowa jest w Księdze
Powtórzonego Prawa 6,5, o miłości bliźniego w Kapłańskiej 19,18.
Jezus podaje swoim adwersarzom swoistą syntezę całego moralnego
nauczania Starego Testamentu. To na miłości Boga i bliźniego polega
wszystko, czego domagał się od Izraela w jego historii Bóg. I to, czego
będzie domagał się od swoich uczniów Jezus...
Coś jeszcze? Owszem. Dla Jezusa oczywistym jest, że wiara musi
wyrażać się miłością. Spełnianie przykazań nie jest dodatkiem do
wiary. Jest jej integralną częścią. Nie mają więc racji ci, którzy źle
rozumiejąc Pawła twierdzą, że uczynki są nieistotne, że liczy się tylko
wiara. Wiara musi wyrażać się w miłości.

