Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 18 października 2015
Ewangelia dzisiejsza powtarza prośbę synów Zebedeusza w bolesnym
kontraście z przemówieniem o męce, którą Jezus zapowiedział aż
trzykrotnie: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po
prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Człowiek stara się zawsze uciec
przed cierpieniem, a zapewnić sobie zaszczyty. Lecz Jezus nie łudzi
nikogo; kto pragnie mieć udział w Jego chwale, powinien pić z Nim
gorzki kielich cierpienia: „czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”.
Chociaż dwaj Apostołowie nie zrozumieli jeszcze tajemnicy krzyża,
odpowiadają twierdząco: „Możemy”, a ich odpowiedź jest proroctwem.
Kiedyś istotnie, gdy już zrozumieją głębokie wymagania płynące
z naśladowania Chrystusa, potrafią cierpieć i umrzeć dla Niego; lecz
chociaż to uczynią, będą musieli wyrzec się wszelkiego pragnienia
pierwszeństwa. W Kościele Chrystusowym nie ma miejsca na nędzne
współzawodnictwo pychy ani na chytre dążenie do osobistych celów,
ani na zarozumiałość powodzenia, chwały, wywyższenia nad innych.
Kto pozwala się opanować takim nieuporządkowanym pragnieniom,
postępuje nie jak chrześcijanin, lecz jak poganin: „Wiecie, że ci, którzy
uchodzą za władców narodów, uciskają je — mówi Jezus —. .. nie tak
będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”. Jeśli może być wałka
między chrześcijanami, to tylko o zajęcie miejsca wymagającego
większej służby, lecz i to bez zarozumiałości. Nie wolno wynosić się
nad innych, lecz trzeba raczej znikać. Jezus daje tego przykład, On,
który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu”. Zatem służyć niosąc krzyż za siebie i za
innych, cierpieć, by odpokutować winy własne i drugich, ofiarować się
z Jezusem „na okup za wielu”, za wszystkich. Św. Paweł, by zachęcić
wierzących do niesienia krzyża, przypomina, że mają w Jezusie
„Arcykapłana wielkiego”, który będąc podobnym we wszystkim do
ludzi, zna ich słabości, doświadczywszy ich na wszelki sposób „z
wyjątkiem grzechu”. Teraz zaś siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za
nimi. Podlegał cierpieniu jak oni, konał i drżał jak oni wobec cierpienia
i śmierci, może więc nie tylko współczuć im, ale nawet spieszyć im
z pomocą. „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy
w stosownej chwili”.
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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
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Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.
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Intencje Mszalne

Niedziela, 18 października 2015
Md'Y - 2:00pm –
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. Gościmy dzisuaj w naszej wspólnocie przełożonego
generalnego Towarzystwa Chrystusowego księdza Ryszarda

Głowackiego i prowincjała księdza Pawła Bandurskiego,
którzy przybywają do nas w ramach wizytacji.
4. Chopin Society of Atlanta zaprasza dzisiaj na recital
Sergieia Babayana na godz. 7:00pm do Roswell Cultural Arts
Center.
5. Pomoc liturgiczna
St. MdY
I czytanie Józef Mądrzyk
II czytanie Adam Śniady
Szafarze
Józef Mądrzyk
Dariusz Malacha
6. Rozopczęliśmy wczoraj budowę komórki przy plebanii, w
której będziemy przechowywać między innymi wyposażenie
potrzebne do festiwalu pierogów. Praca idzie bardzo szybko
dzięki zaangażowaniu ochotników.

