Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 6 grudnia 2015
Prorocy mówili o drodze, jaką należałoby przeprowadzić przez

pustynię, aby ułatwić powrót wygnańcom. Lecz kiedy Jan
Chrzciciel podejmuje ich przepowiadanie i jawi się na brzegu
Jordanu jako „głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie Jemu ścieżki”, nie zachęca już do zbudowania
drogi materialnej, lecz do przygotowania serc i przyjęcia
Mesjasza, który już przyszedł i ma rozpocząć swoją działalność.
Dlatego Jan obchodził okolice „i głosił chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów”. Nawrócić się, to znaczy oczyścić się
z grzechu, wyprostować krzywizny serca i umysłu, wypełnić
doliny niestałości i kaprysu, obalić dążenia pychy, zwyciężyć
opory egoizmu, wygładzić szorstkości w obcowaniu z bliźnim,
jednym słowem, uczynić życie własne prostą drogą do Boga, bez
wybojów i kompromisów. Programu tego nie da się wyczerpać
w Adwencie, lecz podczas każdego Adwentu należy go wypełniać
w nowy i głębszy sposób, by przygotować się na przyjście
Zbawiciela, W ten sposób „wszyscy ludzie ujrzą zbawienie
Boże”.
Nawrócenie osobiste nakłada również obowiązek pracy dla
dobra braci i wspólnoty. To jest wniosek wypływający z drugiego
czytania. Św. Paweł raduje się wraz z Filipianami z ich udziału
w szerzeniu Ewangelii i modli się o to, aby miłość ich doskonaliła
się coraz bardziej i aby stali się „czyści i bez zarzutu na dzień
Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości”. Eschatologiczna
perspektywa występuje w tych wierszach zgodnie z duchem
Adwentu i jest nowym wezwaniem do szybkiego nawrócenia
siebie i innych, aby dokonało się „do dnia Chrystusa Jezusa”.
Trzeba jednak pamiętać, że zbawienie własne i innych jest raczej
dziełem Boga niż dziełem człowieka. Człowiek powinien
z oddaniem współpracować, lecz to sam Bóg inicjuje
i doprowadza do końca tak wielkie dobro (tamże). Tylko
z pomocą łaski człowiek może być „napełniony plonem
sprawiedliwości” na dzień ostateczny, bo sprawiedliwość, czyli
świętość, nabywa się tylko „przez Jezusa Chrystusa” otwierając
się z pokorą i ufnością na Jego uświęcające działanie.
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Biuletyn: 6 grudnia 2015
II niedziela Adwentu
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 6 grudnia 2015
Md'Y - 2:00pm – + Franciszek Niedziejko
+ Elżbieta (1. rocz.), Paweł Mider
MOQ – 7:00 + Roman Topór
OGŁOSZENIA
1. Krótkie sprawozdanie z zebrania Rady 11-22-2015
1- Sprawy finansowe. Jest propozycja z Archidjecezji w Atlancie o
otwarcie kont Apostolatu przy Archidjecezji. Sprawa wymaga
szczegółowego rozpatrzenia i konieczność powołania Komisji
Finansowej. Z wcześniejszych obrad Rady jedną z osób mających
wejść do Rady jest Michał Adamczyk. Oczekujemy że Ks. Wiesław
zadecyduje kto wejdzie do Komisji Finansowej.
2- Ela Rutkowska przedstawiła sprawę św. Mikołaja dla dzieci w
szkole Apostolatu.
3- 5 grudnia Wigilia Polonijna organizowana wspólnie z Klubem
Polskim. Lidka zajmuje sie organizacją z ramienia Apostolatu.
4- Omówiona została sprawa organizacji Sylwestra i rezerwacji sali na
Walentynki.
5- Ks. Wiesław ogłosi kiedy odbędzie się szkolenie dla
nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii.
6- Sprawa oprawy muzycznej na msze specjalne.
7- Przedyskutowano pomysły na Festiwal Pierogów w 2016 roku.
8- Musimy podać do wiadomości, że kopiarka kościelna jest
wyłącznie do użytku na potrzeby Apostolatu, a nie dla członków
Apostolatu do spraw prywatnych.
9- Uwaga na przyszłość. Należy zgłosić do Ambasady Polskiej, aby w
przypadku kolejnych wyborów podano na stronie internetowej datę
wyborów w USA. Parę osób przyjechało do kościoła w niedzielę data wyborów w Polsce.
Wszystkie uwagi i propozycje prosimy kierować bezpośrednio do
ks. Wiesława Berdowicza

2. Jest do nabycia film na DVD o papieżu Franciszku. Czas ok.
55 minut, angielska wersja językowa. Cena $ 20. Sam oglądałem,
film dobry, polecam.
5. Poszukujemy chętnych do dołączenia do grona
nadzwyczajnych szafarzy eucharystii. Wymagania: bierzmowani,
żyjący w sakramentalnym małżeństwie lub stany wolnego.
6. Po małym przerzedzeniu się Rady Parafialnej poszujkujemy
również chętnych do dołączenia do Rady i większego
zaangażowania się w działalność Apostolatu.
5. Pomoc liturgiczna
St. MdY
I czytanie
Anna Oberc
II czytanie Adam Mider
Szafarze
Dariusz Małacha
Elżbieta Szurek
MOQ – Paweł Chęć, Anna Górczyńska
KALENDARZ NA BOŻE NARODZENIE 2015/2016
6, 13 i 20 grudnia –
niedziela – Sakrament Spowiedzi świętej
od godz.13:00.
5 grudnia, sobota – Wieczerza Wigilijna o godzinie 18:00 w Sali
Parafialnej.
24 grudnia, czwartek – Pasterka o godz. 22:00
25 grudnia, piątek – Dzień Bożego Narodzenia, Msza święta o
godz. 14.00.
26 grudnia, sobota – Świętego Szczepana, Msza święta o godz.
20:00.
31 grudnia, czwartek – Msza święta na zakończenie Roku o
godz. 20:15
21:00 - Bal Sylwestrowy w Sali Parafialnej kościoła St.
Marguerite d’Youville.
1 stycznia, piątek – Nowy Rok – Uroczystość Bożej Rodzicielki.
Msza święta o godz. 14:00 w Lawrenceville.
3 stycznia, niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego –
Trzech Króli.
Poświęcenie kredy, kadzidła i wody podczas Mszy świętej o godz.
14:00 w Lawrenceville oraz o 19:00 w Norcross.

