Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 29 listopada 2015

„Oto nadchodzą dni — wyrocznia Pana — kiedy wypełnię
pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu...
Wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe”. Jeremiasz
zapowiada Boży zamiar wypełnienia „pomyślnej obietnicy”, tzn.
zapowiada Zbawiciela, który narodzi się z pokolenia Dawida,
przedstawionego jako „potomstwo sprawiedliwe”. Ono
przywróci „sprawiedliwość na ziemi”, czyli zbawi ludzi od
grzechu i pojedna ich z Bogiem.
Spełnienie się tego wielkiego wydarzenia, które dokonało
się przez narodzenie Zbawiciela z Dziewicy Maryi, jest jednym
z głównych aspektów Adwentu. Kościół stara się, aby lud
chrześcijański nie ograniczył się tylko do tradycyjnego
wspomnienia: pragnie, aby się przygotował do głębokiego
przeżycia niewysłowionej tajemnicy Słowa Bożego, które stało
się człowiekiem „dla naszego zbawienia”. A ponieważ będzie
ono zupełne, czyli obejmie całą ludzkość, dopiero na końcu
czasów, kiedy „ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego...
z wielką mocą i chwałą”. Kościół pobudza wiernych do życia
w nastroju nieustannego adwentu. Pamiątkę narodzenia Pana
należy przeżywać „oczekując obiecanej nagrody i przyjścia
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. Pan przyszedł,
przychodzi i przyjdzie. Należy więc dziękować Mu, przyjmować
Go i wyczekiwać. Jeśli zaś chrześcijanin zejdzie z tej orbity,
pobłądzi.
Kościół, rozpoczynając Adwent czytaniem Ewangelii,
która opowiada o końcu świata i ostatecznym przyjściu Pana, nie
zamierza straszyć swoich synów, lecz napomnieć ich, że czas
mija, życie ziemskie zaś jest chwilowe, że celem nadziei
i pragnień nie może być ziemia, lecz niebo. Jeśli świat aktualnie
jest wzburzony przez wojny, rewolucje, przewrót idei,
deprawację obyczajów, wszystko to powinno być ostrzeżeniem:
człowiek odrzucając Boga zginie, bo tylko On może go zbawić.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
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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: 29 listopada 2015
I niedziela Adwentu
Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie!
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Intencje Mszalne
Niedziela, 29 listopada 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. Po konsultacjach, msza z udzałem dzieci zostaje przeniesiona na
trzecią niedzielę miesiąca.
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. Poszukujemy chętnych do dołączenia do grona nadzwyczajnych
szafarzy eucharystii. Wymagania: bierzmowani, żyjący w
sakramentalnym małżeństwie lub stany wolnego (prawdziny stan
wolny).
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
Józef Mądrzyk
II czytanie Elżbieta Szurek
Szafarze
Józef Mądrzyk
Elżbieta Szurek
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.

