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

"Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z
siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo".
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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: 14 czerwca 2015
XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest
Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

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

Intencje Mszalne
Niedziela, 14 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - *O ulgę w cierpieniu i wypełnienie woli Bożej dla
pani Władzi Puszczak.
*O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla
pani Joli Szymonik z okazji rocznicy urodzin oraz o
błogosławieństwo dla Jej rodziny.
+za świętej pamięci Tadeusz Kotowski - ostatnio zmarły w New
Jersy.
MoQ-7:00pm Niedziela, 21 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - + Irena Janina Żabińska
* O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla
Wandy Kaszczewskiej z okazji urodzin.
Niedziela, 28 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - +W rocznicę śmierci Franciszka Wróblewskiego
*O zdrowie i Boże bogosławieństwo dla rodzin Głowackich, Bach i
Bartuzi.
OGŁOSZENIA
1. Trwamy 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.

2. 20-go czerwca ognisko świętojańskie przy kościele
organizowane wpólnie z Polskim Klubem. Serdecznie zapraszamy.
3. Zapowiedzi przedślubne: Dominika Anna Steranka i Kamil
Bławat zamierzają zawrzeć związek małżeński w Parafii
Najświętszego Serca Jezusa; w BORZYTUCHOM .
Adress: ul. Zwycięstwa 60
77-141 BORZYTUCHOM
POLAND
Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 14 czerwca 2015
Bóg jest Tym, który… daje
wzrost. Dzisiejsza ewangeliczna
przypowieść pokazuje nam
ziarno, które jest z jednej strony
kruche i słabe, ale z drugiej
wzbudza i rodzi życie niezależnie
od człowieka. Wzrastające ziarno
ukazuje pewną bezradność
człowieka – gospodarz bowiem
nie ma wpływu na dynamikę
wzrostu, a nawet nie jest w
stanie pojąć, w jaki sposób ten
proces zachodzi. Tajemnica życia
ukryta jest w samym ziarnie.
Rolnik, powierzywszy ziemi ziarno, musi ufnie czekać na
plon. Nie wie on, jak to się dzieje, że ziarno wzrasta –
wie to tylko Bóg. Sam tekst nie zawiera także żadnych
słów mówiących o działaniu człowieka, które może
wspomóc ziarno, czyli o podlewaniu, doglądaniu,
oporządzaniu itd. Siewca musi uznać, że istnieje taki
czas, na który nie ma wpływu - musi jedynie z ufnością
czekać. Bóg zasiał w nas ziarno Słowa i cierpliwie
czeka…

