Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach
Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i
ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być
skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież.

Wielki Tydzień 2015

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

29 marca, Niedziela Palmowa:
14:00 – Msza święta w Lawrenceville (Poświęcenie palm, procesja).
Przed Msza Święta - sprzedaż palm ręcznie robionych przez rodziców i
młodzież, babek wielkanocnych, baranków i zajączków z ciasta.
--------------------------------------------------------------------------------------------2 kwietnia, Wielki Czwartek:
20:30 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Adoracja
W tym dniu przypada 10-ta rocznnica smierci św. Jana Pawla II,
patrona Polskiego Apostolatu
--------------------------------------------------------------------------------------------3 kwietnia, Wielki Piątek:
20:30 – Liturgia Wielkiego Piątku, Adoracja
--------------------------------------------------------------------------------------------4 kwietnia, Wielka Sobota:
Błogosławieństwo pokarmów:
- 10:30 – Norcross, kościół “Mary Our Queen”
13:00 – Lawrenceville, kościół “St. Marguerite
d’Youville”.
20:30 – Liturgia Wigilii Paschalnej w j. angielskim
celebrowana wspólnie ze wspólnotą miejscową parafian
z kosciola St. Marguerite d’Youville.
---------------------------------------------------------------------------------------------

5 kwietnia, Wielkanoc:
14:00 – Procesja i Msza święta tylko w Lawrenceville.
Nie będzie odprawiana Msza Święta w Mary Our Queen Norcross.
---------------------------------------------------------------------------------------------6 kwietnia, Poniedzialek Wielkanocny (2gi dzien swiąt)
20:00 - Msza Święta
12 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego:
13:45 –Koronka do Bożego Miłosierdziai Msza Święta –
Lawrenceville.
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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: 29 marca 2015
Niedziela Męki Pańskiej

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

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

Intencje Mszalne

Niedziela, 29 marca 2015
Md'Y - 2:00pm + Z okazji urodzin za świętej pamięci Zosię Nowina
Konopka.
Niedziela, 5 kwietnia 2015
Md'Y - 2:00pm + Jan Zajkowski i zmarłych z rodziny Zajkowski.
Niedziela, 12 kwietnia 2015
Md'Y - 2:00pm + Edward Kurzępa w rocznicę śmierci.
OGŁOSZENIA
1. Po Mszy Świętej zapraszamy na kawę i smaczne ciastko.
2. Proszę bez pozwolenia księdza nie prowadzić sprzedarzy na terenie
kościoła.
3. W Niedzielę Miłosierdzia - druga taca przeznaczona na misjie.
Wspomożemy ks. Józefa Matyjka SJ, pracującego w Afryce i
prowadzone przez niego dzieło.
4.Program Świąt Wielkanocnych - (na ostatniej stronie biuetynu).
5. Spowiedź Święta - jeszcze w Wielki czwartek i Wielki Piątek o
godz. 20:00
6. Odpust zupełny można uzyskać - poprzez Adoracja i ucałowanie
Krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek;
7. Wielki Czwartek - Uroczystość ustanowienia Eucharystii zadzwonię do 12 panów, którzy będą reprezetowaćapostołów.
Wieczerza o godz. 19:00 w sali pod kościołem;

7. 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 29 marca 2015
„Setnik zaś, który stał naprzeciw
Niego, widząc, że w ten sposób
wyzionął ducha, rzekł:
Istotnie, ten człowiek był Synem
Bożym.” Mk 15,39
Opis Męki Pańskiej w pełni ukazuje
Jezusa jako prawdziwego Człowieka
i prawdziwego Boga. Stwierdzenie
setnika, a więc w gruncie rzeczy
poganina, że postrzega Jego - umierającego właśnie „w ten
sposób” - jako Boga, jest symbolem drogi od niewiary do
wyznania wiary, którą każdy z nas przechodzi, kontemplując
Ukrzyżowanego. A kim dla mnie jest Jezus?
-------------------------------------------------------------------------Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie
pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które
szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które
spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy
właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy
odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu
uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po
spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli
jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub
spowiedź sakramentalna
Przyjęcie Komunii świętej

