Depozyt od Kulpa 50,Kulikowski 300, Patak 300 = $650
Depozyt z Polskiego Klubu - zwrot sala 100 + prezenty Mikolaj 50 = $150
Depozyt z Ambasady RP - $ 1,232.04 (wyplacilismy "Krakowiakom" z Denver $1,300)
StMdY
12/28/14 --- $ 620
January 2015
Sylwester depozyt 12/31/2014 -$ 4,397 [ w tym bilety $3,895 (minus DJ i sprzatanie)
plus loteria $502]
StMdY
1/01/15------ $ 244
Chrzest Pański
W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana
Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego
święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ chrzest Jezusa nie
posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji
Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej
oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma
kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego.
Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na niedzielę po 6
stycznia.
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo
dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego święta
z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni
mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego
Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od
grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W
ten sposób uświęcił wodę.
Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to
wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz.
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla
dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg
Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch
Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.
Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą św.
Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza,
opisał w następujących słowach: "Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus
miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał
występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od trzydziestu lat
rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, gdyż kobiety nigdy
nie miały prawa zabierać głosu publicznie.
W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci
widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci
ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna
Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka.
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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: 11 stycznia 2015

jest zatem ostatecznym słowem,które Ojciec
wypowiada do świata.

Święto Chrztu Pańskiego
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Duch Święty zstępuje na Chrystusa pod postacią
gołębicy.
Ten obraz jest nadal przedmiotem dyskusji. Gołębica
bywa obrazem Izraela, narodu, który jest oblubienicą
Jahwe. W judaizmie mówi się też o głosie Boga, który
rozbrzmiewa w świątyni tak, jak gruchanie gołębicy.
Wydaje mi się jednak, że najbardziej prawdopodobne jest odniesienie do
Ducha, który na początku stworzenia unosi się nad pierwotnym chaosem,
wprowadzając weń porządek (por. Rdz 1,2).
Teraz Duch jest obecny na początku nowego stworzenia. Wraz z chrztem
Jezusa „rozpoczynają się nowe dzieje, dzieje nowego świata”

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

Niedziela, 11 stycznia 2015
Md'Y - 2:00pm * W 24 rocznicę śmierci Edwarda Łapińskiego.
MourQ - 7:00pm ** O Boże błogosławieństwo dla Wandy Komor i potrzebne
łaski w rocznicę urodzin.
Niedziela, 25 stycznia 2015
Md'Y - 2:00pm Dziękczynna za 22 lata małżeństwa, Boże błogosławieństwo
na dalsze lata i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla całej rodziny.
OGŁOSZENIA
1. Chopin Society zaprasza na "Piano Recital" w wykonaniu Yulianna
Avdeeva w 8 lutego 2015.
2. 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Chrzest Pański
...W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili
gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z
nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
(Mk 1,9-11)

PRZYZNAĆ RACJĘ OJCU
Bóg nie tylko rozdziera niebiosa, ale też przerywa milczenie. Bóg zabiera
głos. Jego głos wskazuje teraz na obecność: na obecność Jego Syna. Jezus

Kolekta i donacje dla PCAAA
November 2014
StMdY 11/23/14---$379
StMdY 11/30/14----$523
StMdY 9/28/14----$634
December 2014
MOQ
12/07/14 --StMdY
12/07/14 --StMdY
12/07/14 ---

$266
$755 ( I kolekta)
$169 (II kolekta St. Vincent de Paul)

Christmas wafers
$ 83 (egk)
Szkola za ksiazki
$28
Depozyt od Lapinska 210, Wells 300, Kowal 30 = $540
MOQ
StMdY

12/14/14---12/14/14 ---

$104
$753

Depozyt Szkola ksiazki, swiece --- $ 375
Pomoc Gienia Klas -ofiara----$ 543 (zebrana oiara i oddana GK. depozyt tylko $30jeden czek)
Depozyt z Polskiego Klubu - $90 za koszulki Poland (od Moniki Szymonik)+ $50
ofiara z wieczoru wigilijnego = $140
StMdY
StMdY
StMdY

12/21/14 --12/24/14 --12/25/14 ---

$855
$741 PASTERKA
$3,034 BOZE NARODZENIE

