Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 13 września 2015

Liturgia dzisiejsza cała jest orędziem nadziei skierowanej ku
Bogu-Zbawicielowi. W czasie ogólnego przygnębienia, wśród
utrapień wygnania, Izajasz wzywa Izraela, aby tylko w Bogu
szukał zbawienia: „Oto wasz Bóg... On przychodzi, by zbawić
was!”. Wydaje się, jakby prorok widział zbawienie już aktualne;
w rzeczywistości nie widzi, lecz wierzy i jest pewien, że Bóg
przyjdzie z pomocą swojemu ludowi. Izajasz przedstawia
zbawcze dzieło w dwóch aspektach: jako cudowne uzdrowienia,
które przywrócą człowiekowi zdrowie fizyczne — „wtedy
przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą... język
niemych wesoło wykrzyknie” — oraz jako przemianę pustyni na
miejsce rozkoszne obfitujące w wodę — „trysną zdroje wód na
pustyni”. Wszystko to jest symbolem głębokiej przemiany, jakiej
Chrystus dokona w człowieku i w całym stworzeniu. Zostanie ona
ukończona u kresu czasów, kiedy wszystko już będzie doskonale
w Nim odnowione.
Ewangelia przedstawia wypełnienie obietnic mesjańskich. Cudowne
uzdrowienia, których dokonał Jezus, każą tłumom wołać: „głuchym
słuch przywraca i niemym mowę”. Te cuda świadczą, że proroctwa
nie były próżnymi słowami, lecz „znakami” najgłębszego dzieła
zbawienia, mającego na celu wewnętrzne odnowienie człowieka. Są
to „znaki” przebaczenia grzechów, łaski, życia nowego, jakiego
udzielił Chrystus. W szczególności uzdrowienie głuchoniemego,
o którym opowiada dzisiejsza ewangelia, od początków Kościoła
było uważane za symbol chrztu, w tym bowiem obrzędzie kapłan
powtarza gest Jezusa — dotknięcie uszu i ust — i modli się: „Pan
Jezus, który przywrócił słuch głuchym, a mowę niemym, niech ci
udzieli łaski, abyś szybko mógł słuchać Jego słowa i wyznawać
swoją wiarę”. Chrzest uwalniając człowieka od grzechu rozwiązuje
jego słuch pozwalając mu słuchać słowa Bożego, a jego językowi
wyznawać i chwalić Boga. Jeśli głuchota, niemota fizyczna i tyle
innych chorób nie przestają dręczyć rodzaju ludzkiego, to
chrześcijanin odrodzony w Chrystusie nie jest już wewnętrznie ani
głuchy, ani niemy, ani niewidomy czy chromy; jego duch, otwarty
dla wiary, zdolny jest poznać Boga i biec Jego drogami.
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Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata
.

nienaklepszy, choć na pewno nie jest tragiczny. W tym roku nasz
nowicjat opuści sześciu nowicjuszy i rozpocznie studia w
seminarium, a do nowicjatu jak na razie zgłosiło się czternastu
kandydatów; zobaczymu ilu z nich dotrwa do końca nowicjatu i
seminarium. Serdecznie zachęcam do przyjmowania Obrazu
Matki Boskiej do swoich domów i modlitwy o powołania.
3. Od dzisiaj rozpoczynamy katechezę przy naszyn Kościele.
Zajęcia prowadzi pani Elżbieta Rutkowska w każdą niedzielę
12:45 – 1:45
4. Polska Szkoła sobotnia Polskiego Klubu rozpoczyna zajęcia 13
października w Norcross. Więcej informacji u pani Ani Standish.
Rejestracji można tez dokonac przez internet na stronie
polishclubofatlanta.org
5. Wszystkim solenizantom i jubilaton najbliższego tygodnia
składam życzenia Bożogo błogosławieństwa.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 13 września 2015
Md'Y - 2:00pm – + Anna Maro (1. rocz) i zm. z rodz.
+ Józef Słoma
MOQ – 7:pm
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. Od kilku lat nasza wspólnota podejmuje wysiłek modlitwy do
Maryi – Matki Kapłanów o nowe powołania kapłańskie i
zakonne. Obecny obraz powołań możemy określić jako

6. Zapraszam dzisiaj na mszę świętą do Mary Our Queen Catholic
Church, Norcros na godz. 7.00 pm wszystkich, którzy mieszkają
w tamtej okolicy.
7. 4 października w naszej wspólnocie będziemy gościć zespół z
Wrocławia wykonujący tańce ludowe. W związku z tym tego dnia
nie będzie mszy w Norcross. Również poszukiwani są chętni,
którzy udzieliliby noclegów tym młodym ludziom; zostają w
Atlancie do 7 października.
Mile widziani byliby również chętni, którzy pomogliby w
zwiedzaniu miasta.
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