wspólnocie, modlitwie, to z jakich

powodów to czynię??

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

Duchowe dziedzictwo sw. Jana Pawła II

„Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka
ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie
są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec
poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw
sumienia. (•c) Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego,
jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się
nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej
przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu•h
(EV 73).
Każdy, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do zabójstwa
poczętych dzieci, czy to przez aborcję, czy przez metodę in vitro,
podlega karze ekskomuniki. „Ekskomunika – pisze Jan Paweł II –
obejmuje wszystkich, którzy dopuszczają się tego przestępstwa,
wiedząc, jaką jest obłożone karą, a więc także tych współsprawców,
bez których udziału to przestępstwo nie zostałoby popełnione. Za
pomocą takiej surowej kary Kościół wskazuje na to przestępstwo jako
na jedno z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych, zachęcając sprawcę
do gorliwego poszukiwania drogi nawrócenia. W Kościele bowiem kara
ekskomuniki wymierzana jest po to, aby w pełni uświadomić winnemu
powagę popełnionego grzechu, a z kolei by doprowadzić go do koniecznego
nawrócenia i pokuty” (EV 62) (cdn.).
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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: 2 sierpnia 2015
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych

3. Pierwszy Piątek Miesiąca - 7 sierpnia 2015; Spowiedź - 8:30pm;
Msza Święta o 9:00pm; następnie adoracja przed Najświętszym
Sakramentem. Po północy Msza Święta wotywna za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny.
4. Wczoraj przypadła 71 rocznica rozpoczęcia Powstania Warszawskiego o
godzinie W. Pamiętajmy w naszej modlitwie o ofierze złożonej przez
powstańców. Prośmy też w intencji Ojczyzny.

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

Intencje Mszalne
Niedziela, 2 sierpnia 2015
Md'Y - 2:00pm - + Zenona Chmielewska

MOQ- 7:00pm- +Zygmunt Krawczyński, który zginął 1 sierpnia
1944 roku, w 71-szą rocznicę śmierci.
Piątek, 7 sierpnia 2015 (Pierwszy Piątek Miesiąca)
Md'Y - 9:00pm Niedziela, 9 sierpnia 2015
Md'Y - 2:00pm - O Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej
Maryi Panny dla Moniki Kowal i Adama Mider z okazji 10 rocznicy
zawarcia związku małżeńskiego.
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. 9 sierpnia nie będzie odprawiana Msza Święta w kościele St. Mary
Our Queen.

Zanim padłeś, Jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
Krzysztof Kamil Baczyński
Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 2 sierpnia 2015

„Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego,
żeście jedli chleb do sytości.”
J 6, 26
Treść tego przesłania obrazuje życie
współczesnych. Niemal każdego dnia
wobec wielorakich instytucji – ludzi z
najbliższego otoczenia, Kościoła oraz
samego Boga – jesteśmy w stanie
powiedzieć: co ja z tego będę miał?
Warto jednak zauważyć, że Pan Bóg i
nasi bliscy wspierają nas w każdym
momencie naszego życia, dostarczając
to, czego potrzebujemy. Ale chodzi o
to, żeby pragnąć tego, co wieczne,
nieprzemijające.
Jeżeli szukam Jezusa w swoim życiu,

