Jak mam rozumieć prawdę wiary o Trójcy Świętej?
Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą. Rozum nie potrafi jej do końca
ogarnąć. Może tylko starać się ją sobie przybliżyć. Najprecyzyjniej wyjaśnia
to Katechizm Kościoła katolickiego. Przytoczmy tu te właśnie te wyjaśnienia
(253-256)
Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w
trzech Osobach: "Trójcę współistotną" . Osoby Boskie nie dzielą między
siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest
tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym,
co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury" . "Każda z trzech
Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą" .
Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Bóg jest jedyny, ale nie
jakby samotny" (quasi solitarius). "Ojciec", "Syn", "Duch Święty" nie są
tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te
Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym samym,
kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym,
kim Ojciec czy Syn" . Różnią się między sobą relacjami pochodzenia:
"Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty
Tym, który pochodzi" . Jedność Boska jest trynitarna.
Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie
Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie na
relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych: "W
relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do
Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech Osobach,
rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję" .
Rzeczywiście, "wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodzi
przeciwstawność relacji" . Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu,
cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch
Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu" .
W Katechizmie dodano jeszcze:
Święty Grzegorz z Nazjanzu, nazywany również "Teologiem", przekazuje
katechumenom w Konstantynopolu następujące streszczenie wiary
trynitarnej:
Przede wszystkim strzeżcie tego cennego depozytu, dla którego żyję i
walczę, z którym pragnę umrzeć, który pozwala mi znosić wszelkie
cierpienia i gardzić wszystkimi przyjemnościami. Mam na myśli wyznanie
wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam je wam. Przez to
wyznanie za chwilę zanurzę was w wodzie i was z niej podniosę. Daję je
wam po to, by towarzyszyło i patronowało wam przez całe życie. Daję wam
jedno Bóstwo i Potęgę, Jednego istniejącego w Trzech i zawierającego
Trzech na różny sposób. Bóstwo bez różnicy substancji czy natury, stopnia
wyższego, który podnosi, ani stopnia niższego, który poniża... Nieskończona
współnaturalność Trzech nieskończonych. Cały Bóg w każdym z osobna...
Bóg Trójjedyny ujmowany jako całość... Nie zacząłem jeszcze myśleć o
Jedności, a już Trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem jeszcze
myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie Jedność...
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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: 31 maja 2015
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Uroczystość
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu, Bogu, który jest i
który był, i który przychodzi.
Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 31 maja 2015 NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Md'Y - 2:00pm - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janusza
Komor z okazji rocznicy urodzin.
Niedziela, 7 czerwca 2015 - BOŻE CIAŁO
Md'Y - 2:00pm MoQ-7:00pm Niedziela, 14 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - O zdrowi i Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla Władzi Puszczak.
MoQ-7:00pm Niedziela, 21 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - + Irena Janina Żabińska
Niedziela, 28 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - W rocznicę śmierci Franciszka Wróblewskiego
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. Pierwszy Piątek Miesiąca 5 czerwca 2015. O 8:30pm - możliwość
skorzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej. 9:00pm - Msza Święta,
następna po półocy z formurularza maryjnego.

3. Boże Ciało w tym roku przypada na dzień 7 czerwca 2015.
4. 20-go czerwca ognisko świętojańskie przy kościele organizowane
wpólnie z Polskim Klubem.
5. W sprawie bezwizowego wjazdu Polaków do Stanów
Zjednoczonych:
Wraz z Ambasadą RP zaczynamy akcje pisania listów do członków
parlamentu Stanów Zjednoczonych w sprawie ustawy o zniesieniu wiz
dla obywateli naszego kraju. Wiecej informacji, wzory listów i nazwiska
lokalnych przedstawicieli parlamentu u pani Ani Standish z Polskiego
Klubu w Atlancie w przedsionku przy stoliku informacyjnym. Listy,
faksy lub emaile trzeba wysłać jak najszybciej.
6. Koncert pana Jacka Mroczka z zespołem Lemon Blues w sobotę,
13 czerwca 2015 godz. 8:00pm oraz niedzielę, 14 czerwca 2015 godz.
4:00pm. Cena $20.

7. Potrzebna pomoc w czasie dyzuru konsularnego w dniach
10 i 11 maja 2015.Zainteresowanych prosze o kontakt: Elzbieta
Cieslak tel 678 677 4193.
Komentarz do Ewangelii
„Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego.” (Mt 28, 19)
Stworzenie człowieka na obraz Boga
Trójjedynego jest między innymi
powołaniem do życia we
wspólnocie. Tylko będąc w żywej
relacji do Boga i ludzi, człowiek jest
sobą, a jednocześnie rozwija się.
„Nikt nie jest samotną wyspą” (T.
Merton). Chrzest św. poszerza
naturalne środowisko rodziny do
wymiaru wspólnoty dzieci Bożych,
to znaczy Kościoła, z którym mam
wchodzić w relacje. W jaki sposób wyrażam swoje relacje z
rodziną? W jaki sposób wyrażam swoje relacje z Kościołem?
Ile czasu dziennie poświęcam na rozmowę z małżonkiem, z
dziećmi?

