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Prawda o Niepokalanym Poczęciu
jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia

bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św.
Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140
arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że
która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja
od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą
szczególnej łaski i przywileju
Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego została zachowana nietknięta od wszelkiej
grzechu pierworodnego, jest prawdą przez
Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni
powinni w nią wytrwale i bez wahania
wierzyć.

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

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam
wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się
odstępcą i winnym herezji.
Maryja od momentu swojego poczęcia została
zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego
mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego
przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy
Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania,
uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od
wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w
Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał
tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter
pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.
Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków
chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne
wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez
skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim
ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św.
Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według
nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz
konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem
rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od
grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa.
W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od
czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie
cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc:
"Jestem Niepokalane Poczęcie".
Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie.
Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu
pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie polega natomiast
na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" Boga-Człowieka,
Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury).
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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:7 grudnia 2014
II Niedziela Adwentu
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

1. Dzisiaj druga taca przeznaczona jest na Vincent de Paul. Jest to
organizaca która przy parafii St. Marguarite d'Youville wspomaga biednych i
potrzebujących.
2. Bardzo dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania
spotkania przy stole wigilijnym Polonii w Atlancie. Dziękuję wszystkim
wolontariuszom za pracę. Za wspaniale przygotowany stół potraw wigilijnych.
Za piękną oprawę artystyczną, cudowne kolendy. Dziękuję ze tak licznie
przybyliście by połamać się opłatkiem. To wyjątkowy moment tej uroczystości
przy którym złożyliśmy sobie życzenia.
3. Uprzejmie informujemy że można kupić bilety na mecz koszykówki gdy
będzie grał pan Marcin Gortat. Mecz koszykówki odbędzie się w niedzielę 11
stycznia o 3 po południu. Bilety można nabyć u panów, Pawła Chęć albo
Darka Malachy.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 7 grudnia

Md'Y-2:00pm - O Boże błogosławieństwo dla włascicieli i pracowników
firmy PATAK.
MoQ -7:00pm +Jadwiga Sitarek i jej rodzinę
Niedziela, 14 grudnia

Md'Y-2:00pm +Mieczysaw Cieślak
MoQ -7:00pm
Niedziela, 21 grudnia

Md'Y-2:00pm

Środa, 24 grudnia (Pasterka)
Md'Y - 10:00pm
Czwartek, 25 grudnia (Boże Narodzenie)
Md'Y - 2:00pm
Piątek, 26 grudnia (św. Szczepana) Oktawa Narodzenia Bożego.
Md'Y - 2:00pm
Niedziela, 28 grudnia
Md'Y-2:00pm
.............................................................................................................

4. Kolędy w wykonaniu Magdy Wor i Joanny Wojcik na CD można nabyć po
Mszy Świętej u pani Anny Standish.
5. 21 grudnia będzie można złożyć ofiarę przy wyjściu u drzwi kościoła dla
pani z naszego Apostolatu, która straciła dom.
6. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego
Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św.
Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła
II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu.
7. Jutro przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Jest to uroczystość obowiązkowa. Msza Święta w języku
polskim o 8:15pm.
Komentarz Słowa Bożego
II NIEDZIELA ADWENTU

„Ciągnęła do niego [Jana Chrzciciela] cała judzka kraina oraz
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w
rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy”. Mk 1, 5
Jezus jeszcze nie rozpoczął swojej publicznej działalności, a jednak
widzimy, z jakim utęsknieniem ludzie czekali na Odkupiciela. Mieli
już dosyć dźwigania ciężaru swoich grzechów, dlatego tak tłumnie
gromadzili się wokół Jana Chrzciciela, który przygotowywał ich na
spotkanie z długo oczekiwanym Mesjaszem. Pierwszym krokiem,
aby przyjąć Jezusa do swego serca, jest usunięcie z jego wnętrza
wszystkiego, co nie jest Boże. Czy dobrze wykorzystuję Adwent,
który daje mi Kościół, aby to uczynić?

