Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 01 listopada 2015
Po co jest uroczystość Wszystkich Świętych?
Aby dojść do znaczenia tej uroczystości i Wspomnienia Wszystkich
Wiernych Zmarłych musumy przypomnieć sobie prawdę o świętych
obcowaniu.
Obcowanie świętych jest jedną z prawd, która znajduje się w
najstarszym wyznaniu wiary Kościoła, tj. w Składzie Apostolskim.
Ostatnie jego zdanie brzmi następująco: „Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny, świętych obcowanie…”. Najpierw mowa
jest o Duchu Świętym, następnie o Kościele i dopiero na końcu o
świętych oraz ich obcowaniu. Układ i kolejność tematyczna są zgodne
ze sposobem, w jaki powinniśmy odczytywać jej treść, tzn.
rozpoczynając od działania Ducha.
W Piśmie Świętym nie występuje sformułowanie „obcowanie
świętych”. Jest raczej mowa o osobach lub wspólnotach świętych. W
Starym Testamencie świętymi nazywani są zasadniczo ci, którzy oddali
swoje życie na służbę Bogu i pozostali Mu wierni. Świętym nazwany
jest także Izrael, tzn. naród wybrany przez Boga na szczególną
własność. W jednym i drugim przypadku jest jednak uwypuklona nie
tyle doskonałość moralna osób lub społeczności, ile najpierw ich
przynależność do Boga.
W Nowym Testamencie świętymi nazywano uczniów Chrystusa, a
więc wszystkich ochrzczonych, niezależnie od ich osobistych zasług i
stopnia doskonałości moralnej. Ich świętość nie była bowiem
pierwotnie rozumiana jako ich osobista zasługa, ale znak
przynależności do Chrystusa. W sferze moralnej natomiast uczynki
były postrzegane jako owoc działania Ducha Świętego. Źródłem
przemianay człowieka jest zawsze Boża łaska.
Ewangelicznym obrazem ukazującym tę zależność świętości człowieka
od łaski Chrystusa jest tekst o krzewie winnym i latoroślach . W
tradycji biblijnej obraz winnicy odnosi się do Ludu Bożego. Autor
Ewangelii odnosi go także do Chrystusa i do wszystkich ochrzczonych.
Chrześcijanie wraz z Chrystusem tworzą jedno ciało, czyli jeden krzew.
To, co nowego wnosi to porównanie do rozumienia świętości, to
prawda, że łaska Chrystusa nie tylko łączy wierzących z Bogiem, ale
także ich samych między sobą.
W uroczystości Wszystkich Świętych świętujemy więc jedność z
Bogiem tych wszystkich, którzy już zostali zbawieni i przypominamy
sobie, gdzie jest nasza prawdziwa i wieczna Ojczyzna.

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

Ksiądz Wiesław Berdowicz SChr.
Biuro Apostolatu:
113 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044-4470
tel.: 770-935-1958
E-mail: polskiapostolat@gmail.com

Rada Polskiego Apostolatu:
Prezes:
Maryla
Adamczyk
Vice-prezes: Wiktor Błach
Sekretarz:
Wanda Komor
Katechizacja: Elżbieta
Rutkowska
Lidia Błach
Michał
Adamczyk
website
Grzegorz
Kwiatkowski

Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita d'Youville,
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Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
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Spowiedź święta: 30 minut
przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 1 listopada 2015
Uroczystość Wszystkich Świętych
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,
a Ja was pokrzepię.

2. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia
składam życzenia Bożego błogosławieństwa.
3. Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień gdy wspominamy
tych wszystkich, którzy już osiągnęli chwałę nieba, a których nie
znamy z imienia. W poniedziałek obchodzimy Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, Zapraszam na mszę na 8:00 pm,
w czasie której w sposób szczególny modlić się bedziemy za
zmarłych polecanych w wypominkach.
4. Jest do nabycia film na DVD o papieżu Franciszku. Czas ok. 55
minut, angielska wersja językowa. Cena $ 20. Sam oglądałem,
film dobry, polecam.
5. Pomoc liturgiczna
St. MdY
I czytanie
II czytanie
Szafarze
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Intencje Mszalne

Niedziela, 1 listopada 2015
Md'Y - 2:00pm –
MOQ - 7:00pm - ++ Z rodz. Adamczyk, Stopa, Śleziona,
Ślusarczyk
Poniedziałek, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych
Md’Y – 8:00 - ++ Za zmarłych polecanych w
wypominkach
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.
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