Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 20 września 2015

Dzisiejsze pierwsze czytanie powtarza słowa szyderstwa i nienawiści,
które grzesznicy miotają przeciw Sprawiedliwemu, knując Jego zgubę.
Postępowanie Sprawiedliwego jest nieustannym wyrzutem dla złych,
którzy przeciwstawiają się spiskując przeciw Niemu, by Go oczernić
i uwolnić się od Niego. Tak było zawsze, od najdawniejszych czasów,
aż do dzisiejszego dnia. Tak postąpiono zwłaszcza z Panem naszym
Jezusem Chrystusem, Skazanemu „na śmierć haniebną” ubliżano tymi
samymi słowami, które zostały napisane kilka wieków przedtem:
„Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież
powiedział: Jestem Synem Bożym”. Rozumiemy więc, dlaczego
w Księdze Mądrości chrześcijaństwo zawsze widziało zapowiedź męki
Pana. Liturgia również odwołuje się do takiego jej znaczenia,
umieszczając ją jako tło dla dzisiejszej Ewangelii, która rozwija
przemówienie o Męce. „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Pan nie
oddziela nigdy zapowiedzi swojej męki od zapowiedzi
zmartwychwstania, które ją wieńczy i rzuca światło na jej znaczenie.
Uczniowie natomiast patrzą jedynie na mękę i przerażeni starają się ją
odsunąć. Ewangelista zaznacza, że „bali się Go pytać” o to. Woleli
unikać i nie znać tego tematu. Zdumiewające jest natomiast, jak
rozprawiają między sobą, „kto z nich jest największy”. Oto mentalność
człowieka ziemskiego uciekającego przed krzyżem, a starającego się
zyskać trochę chwały, zapewnić sobie dobre miejsce — nawet ponad
innymi. Uczniowie domyślają się, że takie uczucia nie podobają się
Panu, i dlatego ukrywają je przed Nim. On jednak czytając w ich
sercach mówi: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich”, co On sam uczynił w czasie swojej
męki: sprowadził się do roli sługi, niewolnika ludzi i poniósł śmierć za
nich jak ostatni ze złoczyńców; lecz zmartwychwstając stanie się
pierwszym, pierworodnym między wielu braćmi nabytymi za cenę
swojej krwi. I Jezus chcąc przedstawić wyraźniej swoją naukę, „wziął
dziecko, postawił je przed nimi... objąwszy je ramionami”. Pokazał
w ten sposób, że Bóg upodobał sobie nie w wielkich, lecz
w maluczkich, ostatnich, którym została zapewniona nie chwała
ziemska, lecz królestwo niebieskie; kto chce stać się sługą, powinien
służyć przede wszystkim maluczkim, słabym, ubogim, potrzebującym,
w których Pan sam z upodobaniem rozpoznaje siebie. „Kto przyjmuje
jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz tego, który Mnie posłał”.
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Bóg wezwał nas przez ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 20 września 2015
Md'Y - 2:00pm – + Eleonora Cieślak (4. rocz.) i zm. z rodz.
+ Edward Guertler (47. rocz.)
+ Zenona Chmielewski (3. mies.)
Dziękczynna za otrzymane łaski w rodznie Szymonik z prośbą o
daksze Boże błogosławieństwo.
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. 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
3. Wszystkim solenizantom i jubilaton najbliższego tygodnia
składam życzenia Bożogo błogosławieństwa.
4. 4 października w naszej wspólnocie będziemy gościć zespół z
Wrocławia wykonujący tańce ludowe. W związku z tym tego dnia
nie będzie mszy w Norcross. Mile widziani byliby również chętni,
którzy pomogliby w zwiedzaniu miasta.
Sprawozdanie z zebrania Rady Apostolatu
Zebranie Rady 9-18- 2015

1- Najbliższe wydarzenie, w którym Apostolat bierze udział to
International Festiwal Parafii St. Marguerite d'Youville 3
października. Lidka Błach zajmuje się koordynacją części
polskiej.
2- 4 października po mszy św. w Lawrenceville wystąpi w sali
pod kościołem zespół ludowy Jedliniok z Wrocławia (5 par
tanecznych plus 4 muzyków - studenci Politechniki). Omówiona
została sprawa dotycząca wszystkich spraw związanych z
występem i pobytem zespołu w Atlancie.
2- Maryla Adamczyk przedstawiła podsumowanie finansowe
Festiwalu Pierogów. Był to największy sukces w historii
wszystkich naszych festiwali i członkowie Rady chcą od siebie
podziękować wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili.
Planujemy zorganizować wieczór przy muzyce i kiełbasce z grilla
dla wszystkich ochotników i ich rodzin 17 października.
Szczegóły i potwierdzenie daty nastąpią jak tylko będą dostępne.
3- Dyskusja i wnioski pofestiwalowe.
4- Rośnie liczba rzeczy Apostolatu, które musimy przechować i
jest potrzebne miejsce. Parafia St.Marguerite d'Youville zgodziła
się na to, abyśmy w ogrodzie za domem, w którym mieszka
ksiądz postawili komórkę. Rada postanowiła kupić metalowy
"storage unit" z Lowe's. Wiktor poszukuje chętnych do pomocy
przy przywiezieniu i montażu.
5- Przedyskutowano Kalendarz na najbliższe miesiące: 5 grudzień
- Wigilia Polonijna organizowana wspólnie z Polskim Klubem,
31 grudnia - Sylwester,
13 lutego - zabawa Walentynkowa, 1 maja - I Komunia św. 7 lub
14 maja - Majówka,
18 lub 25 - ognisko świętojańskie organizowane wspólnie z
Polskim Klubem.
Daty muszą być potwierdzone w zależności od rezerwacji w
Kościele i parku.
6- Polski Apostolat potrzebuje nowy komputer. Przedyskutowano
sprawę kupna (marka, termin kupna, cena, itd).
Pytania i propozycje prosimy kierować do przewodniczącej Rady
Maryli Adamczyk
na E-mail marylaa@yahoo.com

