Komentarz do Ewangelii
17 stycznia 2016
Prorocy, chcąc wyrazić miłość mocną i czułą, zazdrosną
i miłosierną, Boga ku swojemu ludowi, nie znajdowali bardziej
odpowiedniego obrazu nad miłość oblubieńców. W takim aspekcie
przedstawiają oni przymierze i przyjaźń, jaką Bóg pragnie nawiązać
z Izraelem, oraz dzieło zbawienia, którego chce dokonać na korzyść
Jerozolimy. „Jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy
ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój
tobą się rozraduje”. Nowy Testament podejmuje tę przenośnię
w głębszym i konkretnym znaczeniu. Syn Boży, stając się człowiekiem,
poślubia naturę ludzką jednocząc się z nią w sposób osobowy
i nierozerwalny. Oto dlaczego Jezus, mówiąc często o królestwie
niebieskim, przyrównuje je do uczty weselnej, a wezwanie do przyjścia
— do zaproszenia na gody. To są Jego gody weselne z naturą ludzką
obchodzone w chwili wcielenia, a dopełnione następnie na krzyżu.
W tym kontekście, pierwszy cud Jezusa dokonany podczas godów
weselnych przypomina niewysłowioną rzeczywistość obcowania
w miłości, zażyłości, zjednoczeniu, jakie Syn Boży, stawszy się
człowiekiem, przyszedł nawiązać z ludźmi. Nie tylko Izrael czy
Jerozolima, lecz cała ludzkość została wezwana do zjednoczenia, do
zaślubin ze swoim Bogiem. Cenę tego wezwania Jezus zapłaci na
krzyżu, w godzinie naznaczonej przez Ojca.
W Kanie, dokąd Jezus udał się z uczniami i Matką, godzina jeszcze
nie nadeszła (J 2, 4). Jednak za przyczyną Maryi Pan przyspiesza ją
jako „znak” zapowiadający zbawienie, odkupienie. Woda zmienia się
cudownie w najlepsze wino, aby niejako zapowiedzieć głęboką
przemianę, jakiej śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dokonają
w ludziach. Dzięki obfitej łasce, tam gdzie przedtem obfitował grzech,
Pan przemieni niesmaczną i zimną wodę egoizmu ludzkiego w mocne
i prawdziwe wino miłości. A to wszystko dzieje się dlatego, że
człowiek — każdy człowiek — jest wezwany do uczestnictwa
w godach weselnych Słowa z naturą ludzką, a więc do radowania się
Jego miłością i zażyłością zaślubin.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerite 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: 17 stycznia 2016
2 niedziela zwykła
Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Za tydzień, 24 stycznia msza święta będzie
wyjątkowo (tylko ten jeden raz) odprawiona o
godz. 1:00pm
Składka
Spodziewana kwota $1400
St. Marguerite d’Youville $ 428
Mary our Queen
$ 300

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

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

Intencje Mszalne
Niedziela, 17 stycznia 2016
Md'Y – 2:00pm ++ Tomasz, Wiesław Torla; Anna, Józef, Jan
Pawłowscy.
Niedziela, 24 stycznia
Md’Y – 1:00pm
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
17 stycznia 2016 2:00pm
I czytanie
Kazimierz Krajewski
II czytanie Anna Standish
Szafarze
Dariusz Małacha
Lidia Błach

Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się,
by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać.
Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie
przebiegał pod hasłem „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana
(por. 1 P 2,9)”.
„Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest uprzywilejowanym
czasem modlitwy, spotkania i dialogu. Jest to możliwość poznania
bogactwa i wartości znajdujących się w innych i proszenia Boga o dar
jedności” cznego. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już
ponad stuletnią tradycję. Pierwsze pomysły międzywyznaniowych
modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw
w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula
Wattsona. Obchodzony jest między dawnym świętem katedry św.
Piotra (18 stycznia) a świętem nawrócenia św. Pawła (25 stycznia). Za
obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odpowiada
Światowa Rada Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności
Chrześcijan. W Polsce przygotowuje je Polska Rada Ekumeniczna i
Kościół Rzymskokatolicki.

