Komentarz do Ewangelii
3 stycznia 2016
Syn Boży przyjmując ciało stanął na równi z człowiekiem, aby go
„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon
Panu”. Oto jak śpiew przed ewangelią dzisiejszej Mszy św. streszcza
zachowanie się mędrców. Ujrzeć gwiazdę i udać się w drogę — to
jedno i to samo. Mędrcy nie wątpili. Ich wiara była mocna, pewna,
jakby z jednego bloku. Nie zawahali się wobec trudów dalekiej
podróży, bo serca ich były wielkoduszne. Nie odkładali podróży na
kiedy indziej, bo dusze ich były gotowe.
Również i na widnokręgu każdego wierzącego zjawia się często
gwiazda, a jest nią wewnętrzne natchnienie Boże, które wzywa do
wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym
zjednoczeniu z Panem. Trzeba iść za tą gwiazdą z wiarą,
wielkodusznością i gotowością mędrców. Wówczas na pewno
poprowadzi nas ona na spotkanie z Bogiem, pozwoli znaleźć Tego,
którego serce szuka ze szczerą miłością.
Mędrcy nie ustali w swojej podróży, chociaż nie znali dokładnie
miejsca, gdzie narodził się Jezus. Podobnie i każdy wierzący winien
trwać w dobrem i w poszukiwaniu Boga nawet pośród ciemności
wewnętrznych i kiedy zdaje się, że gaśnie światło oświecające jego
drogę. Te ciemności można pokonać tylko gorącym duchem
ogołoconej i czystej wiary, wspierającej się jedynie na Bogu. Wiem,
że Bóg tego chce, że mię wzywa, i to mi wystarcza. „Wiem, komu
uwierzyłem, i pewien jestem”; cokolwiek dopuści na mnie lub zażąda
ode mnie, nie mogę w Niego wątpić. Takie jest najlepsze
usposobienie, by złączyć się z adoracją mędrców „i jak oni
w skarbach swoich złożyli Panu mistyczne dary, tak również i my
starajmy się wydobywać z serc własnych dary godne Boga” (św. Leon
Wielki).
Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił
Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na
Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia (w Apostolskim Kościele
Ormiańskim jest tak do dzisiaj), a także wspomnienie pokłonu
Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie
Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu
światu (Objawienie Pańskie).
W Kościele łacińskim święto to zaczęto obchodzić od końca IV w. jako
święto niezależne od Bożego Narodzenia.
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Msze święte:
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
przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 3 stycznia 2016
Uroczystość Objawienia Pańskiego

MOQ 7:00pm
I czytanie
II czytanie Kazimierz Krajewski

24 stycznia msza święta będzie wyjątkowo (tylko
ten jeden raz) odprawiona o godz. 1:00pm

******************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 3 stycznia 2016
Md'Y – 2:00pm + Edward Łapiński (25. rocz.)
+ Stefan Piasecki
MOQ 7:00pm
OGŁOSZENIA
1. Jest do nabycia film na DVD o papieżu Franciszku. Czas ok. 55
minut, angielska wersja językowa. Cena $ 20. Sam oglądałem,
film dobry, polecam.
Służba Liturgiczna
3 stycznia 2016 2:00pm
I czytanie
Józef Mądrzyk
II czytanie Kamil Jezierski
Szafarze
Józef Mądrzyk, Cecylia Mądrzyk

Ks. Andrzej Łysy Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Towarzystwa Chrystusowego przeżyła życzenia świąteczne i
noworoczne oraz podziękowanie:
Z wielką pokorą i radością w imieniu całej Wspólnoty
seminaryjnej i własnym dziękuję za dar, który otrzymaliśmy za
pośrednictwem Przełożonego Generalnego księdza Ryszarda
Głowackiego w wysokości $511 na wsparcie dzieła formacji
kleryków WSD TChr. (…)
Nawiedzenie Ikony MB
Dzisiaj jako wspólnota parafialna przeżywamy wielki dzień.
Maryja, Matka Naszego Pana, przybywa do nas w wizerunku
Ikony Częstochowskiej. Głównym powodem jej pielgrzymowania
jest nasze duchowe przygotowanie się do 1050 rocznicy chrztu
Polski, którą wszyscy Polacy będą obchodzić w tym roku.
„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i
chrzest do świadectwa” to hasło przewodzi naszym
przygotowaniom do tej rocznicy. Obecność Maryi jest widoczna
w naszym narodzie od samych początków. Od przyjęcia chrztu
przez Mieszka I w 966 roku, Maryja wskazuje nam swego Syna,
jako źródło wszelkiego błogosławieństwa. Ona patronuje
pierwszym katedrom i kościołom w naszej Ojczyźnie. To z
pieśnią Bogarodzicy, na ustach, która przez wiele lat była
uznawana za hymn, nasi praojcowie wyruszali bronić wartości
chrześcijańskich.

Dziś, choć żyjemy daleko od naszej Ojczyzny, chcemy odnowić
nasze oddanie Bogu i Jego Matce, powtarzając słowa: Jestem,
Pamiętam i Czuwam.

