Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 11 października 2015
Teksty Pisma świętego na dzień dzisiejszy mówią o wartości mądrości,
przeciwstawiając ją bogactwu i podkreślając jej znaczenie. Pierwsze
czytanie przytacza pochwalę mądrości, jaką wypowiedział Salomon,
który ją cenił ponad wszelkie inne dobro. „Modliłem się i przyszedł na
mnie Duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu
z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku”. Bogactwo jest
wartością czysto ziemską i dlatego przemijającą; mądrość natomiast
posiada wartość nieprzemijającą, „nie zna snu blask od niej bijący”,
trwa na wieki. Nie chodzi tu jednak o mądrość ludzką, ale o mądrość
pochodzącą od Boga jako promień Jego nieskończonej mądrości.
Ewangelia idzie jeszcze dalej i ukazuje wcielenie mądrości, przede
wszystkim w Jezusie jako w Mądrości Ojca, a potem w Jego nauczaniu.
Młodzieniec, który może oświadczyć, że przestrzegał przykazań, a więc
że żył mądrze według słowa Bożego „od młodości”, przedstawia się
Mistrzowi jako ktoś, kto pragnie uczynić jeszcze więcej. „Wtedy Jezus
spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: »Idź, sprzedaj wszystko, co
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną«„. Jezus ukazuje mu najwyższą mądrość: wyrzec się
wszystkich dóbr ziemskich, by naśladować wyłącznie Jego, Mądrość
nieskończoną. Nie jest to obowiązek, lecz wyraźne zaproszenie, by „za
nic uważać bogactwo” w porównaniu?. dobrami wiecznymi
i naśladowaniem Chrystusa. Słowo Pana przenika serce młodzieńca
i wywołuje w nim rozterkę. Niestety, wezwany nie opowiada się za
Nim: „ale spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem
wiele posiadłości”. Również Jezus zasmucił się i wyjaśnił: „Jak trudno
jest bogatym wejść do królestwa Bożego!”.
Tutaj, jak i na innych miejscach Ewangelii, bogactwo okazuje się
niepokonaną przeszkodą na drodze do zbawienia. Nie dlatego, że samo
w sobie jest złe, lecz dlatego, że człowiek jest bardzo skłonny
przywiązywać się do niego tak bardzo, że stawia je nad Boga. „Łatwiej
jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne — dodał Jezus — niż
bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Uczniowie byli
„zdumieni”; słowa Mistrza wydają się przesadne. On jednak nie
wycofuje się, aczkolwiek pozwala mieć nadzieję, bo chociaż każdemu
człowiekowi, a nie tylko bogatym, trudno jest się zbawić, to „u Boga
wszystko jest możliwe”.
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Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
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Intencje Mszalne

Niedziela, 11 października 2015
Md'Y - 2:00pm – + Władysław Kwiatkowski
+ Czesława Seweryn (1. rocz.)
MOQ – 7:00 – O Boże błogosławieństwo dla Władysławy
z okazji 80. urodzin
OGŁOSZENIA

1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25. 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. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego
tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa.

3. Od niedzieli do wtorku gościliśmy w naszej wspólnocie
zespół Jedliniok z Wrocławia wykonujący tańce ludowe.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli podczas
ich pobytu w naszej wspólnocie, serdeczne Bóg zapłać.
4. Mamy za sobą Festiwal Pierogów, International Festival
oraz występy zespołu Jedliniok. Wymagało to wiele
zaangażowania i wysiłku. Jeszcze raz wszystkim, którzy
włożyli swoją pracę i czas w realizację tych dzieł, serdeczne
Bóg
zapłać.
Dodatkowo
zapraszamy
wszystkich
wolontariuszy 17 października (sobota) na godz 18:30 na
spotkanie przy kiełbasce z grilla, fasolce po bretońsku i
kawałku makowca (napoje we własnym zakresie) na placu za
kościołem (przy Sali). Będzie zbierana mała donacja, na
pokrycie kosztu kiełbasek.
5. W przyszłą niedzielę 18 października w naszej wspólnocie
będziemy gościć przełożonego generalnego Towarzystwa
Chrystusowego księdza Ryszarda Głowackiego i prowincjała
księdza Pawła Bandurskiego.
6. Chopin Society of Atlanta zaprasza na recital Sergieia
Babayana na 18 października godz. 7:00pm do Roswell
Cultural Arts Center.
7. Pomoc liturgiczna
St. MdY
I czytanie Genowefa Klas
II czytanie Irena Janewicz
Szafarze
Józef Mądrzyk
Celina Mądrzyk
MOQ
I czytanie Zbigniew Piróg
Joanna lub Tomasz Dzikowski

