W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia,
Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania
się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest
dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z
obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości
Bogu" (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście
uroczystości, np. św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego 25 marca) oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystości i
święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje
ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo
Boże").
Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na
instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania
śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony.
Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela
Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. "Wesel się" - od
pierwszych słów introitu). W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest
udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe
rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu
kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można
klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i
kwiaty.
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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: 22 lutego 2015

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Jezus był kuszony przez szatana,
aniołowie zaś Mu usługiwali

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

OGŁOSZENIA
1. Nabożeństwa drogi krzyżowej w piątki o 8:00pm. Następnie Msza
Święta.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedielę o 1:40pm.
3. Rekolekcje wielkopostne w Apostolacie: 13 marca (piątek) o
8:00pm; 14 marca (sobota) o 8:00pm; 15 marca (niedziela) o 2:00pm;
Rekolekcje wygłosi ks. Mirosław Stępień SChr.
4. 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.

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

Intencje Mszalne

Niedziela, 22 lutego 2015
Md'Y - 2:00pm +O łaskę uzdrowienia dla Władysławy Puszczak.
+ za świętej pamięci: Aleksandrę, Bolesława, Edwarda, Lilę, Andrzeja,
Dariusza z rodziny Lewickich.
+ Zodia Płuchowska zdomu Galińskich oraz + Anna Pabian - posługę
pogrzebu sprawowano w Polsce.
Niedziela, 1 marca 2015
Md'Y - 2:00pm + o pokój wieczny dla Andrzeja Wojdyła w 37
rocznicę śmierci.
+ za świętej pamięci: Sabin, Jan, Waleria, Grażyna z rodziny
Kaszczewskich.
MoQ - 7:00pm
+ Maria Magdalena Marciniak
+ Barbara Sołdańska
Niedziela, 8 marca 2015
Md'Y - 2:00pm * O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski a także
o zdrowie przez wstawiennictwo Matki Najświętszej dla Stanisława
Różak z okazji rocznicy urodzin.
+ Irena Janewicz w 33 rocznicę śmierci.
MoQ - 7:00pm
Niedziela, 15 marca 2015
Md'Y - 2:00pm

5. Spotkanie z rodzicami młodzieży (po bierzmowaniu) która chciałaby
kontynuować katechizację.
6. Zapraszamy serdecznie na dobrą kawę i przepyszne ciastko.
Z incjatywy parafian:
Pomóżmy w zebraniu wymaganych 100 tys. podpisow, popierajacych
kandydaturę Grzegorza Michała Brauna na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Lista do podpisu udostepniona przy wyjściu
z kościoła.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz
„Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię!” Mk 1, 15
Nawrócić się, zmienić się, obrać właściwy
kierunek… Ile razy to słyszałeś w kościele?
Ile razy
to zadanie
podpowiadało, wyrzucało Ci sumienie? Ile
razy? Nie potrafisz policzyć? Nie przejmuj
się. Jeszcze bije Twoje serce, jeszcze płynie
w Tobie krew, a zatem żyjesz. Masz jeszcze czas. Niestety nie wiesz jak
długo. Dlatego, choćbyś próbował być lepszym już 1000 razy i nic z tego nie
wyszło, to spróbuj ten kolejny 1001 raz. Może tym razem się uda? Spróbuj,
walcz o siebie! Do tego zaprasza Cię Jezus: „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię!”. Czy będziesz Mu posłuszny?

