Komentarz do Ewangelii
21 lutego 2016
Liturgia dzisiejszej niedzieli jaśnieje blaskami Przemienienia
Pańskiego, które jest zapowiedzią Jego zmartwychwstania oraz
zadatkiem zmartwychwstania chrześcijanina. Pierwsze czytanie, jako
wstępne, opowiada o przymierzu Boga z Abrahamem. Bóg, zapowiedziawszy mu po raz trzeci liczne potomstwo: „Spójrz na niebo i policz
gwiazdy... tak liczne będzie twoje potomstwo” , ukazuje mu kraj, który
stanie się jego własnością. Abraham z pokorną ufnością prosi Boga
o zadatek takich obietnic. Pan łaskawie godzi się i zawiera z nim
kontrakt według zwyczaju koczowników owych czasów. Abraham
przygotowuje ofiarę ze zwierząt, na którą w nocy zstępuje Bóg pod
postacią ognia zawierając przymierze: „Potomstwu twemu daję ten
kraj...”. Jest to figura nowego i ostatecznego przymierza, jakie kiedyś
Bóg uczyni we Krwi Chrystusa. Dzięki niej rodzaj ludzki otrzyma
prawo już nie do ojczyzny ziemskiej, lecz do ojczyzny niebieskiej
i wiecznej.
Na Taborze Bóg wobec Jezusa przemienionego angażuje się raz
jeszcze wobec ludzi, ukazując im umiłowanego Syna: „To jest Syn mój
wybrany, Jego słuchajcie!” Daje Go im jako Nauczyciela, lecz na
Kalwarii odda Go jako Żertwę. Św. Łukasz wyraźnie twierdzi, że
Przemienienie miało miejsce na górze, gdy Jezus się modlił: „Wygląd
Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”. Jezus
pozwolił, aby Jego Bóstwo na moment oświeciło Jego ludzką postać,
oczom zachwyconych uczniów ukazuje się takim, jakim jest:
„Odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego Istoty”. Pragnieniem
sprawiedliwych Starego Testamentu oraz świętych Nowego było
oglądać oblicze Boga: „Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie
zakrywaj przede mną swojej twarzy”. Lecz iedy Bóg udziela takiej
łaski, trwa ona tylko przelotną chwilę i ma na celu, jak widzenie na
Taborze, umocnić wiarę i dodać odwagi do niesienia krzyża. Obok Pana
przemienionego ukazują się dwaj ludzie: Mojżesz i Eliasz; pierwszy
przedstawia prawo, drugi proroków. Jezus przyszedł udoskonalić
prawo, a nauczanie proroków uzupełnić i proroctwa zrealizować.
Obecność tych dwóch osobistości dowodzi ciągłości między Starym
a Nowym Testamentem, a ich rozmowa zapowiada mękę Jezusa:
„Mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie”. Jak
Mojżesz i Eliasz cierpieli i byli prześladowani dla sprawy Boga,
również i Jezus będzie musiał cierpieć. Widzenie więc chwały jest
połączone z rozmową o męce: dwa różne, lecz nie przeciwne aspekty

jednej tajemnicy wielkanocnej Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie
krzyż i chwała.
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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: 21 lutego 2016
2 niedziela Wielkiego Postu
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 21 lutego 2016
Md’Y – 2:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Bolesława Stępnia z okazji urodzin.
++ Aleksandra, Bolesław i zm. z rodziny Lewickich
Niedziela, 28 lutego 2016
Md’Y – 2:00pm ++ Sabin, Waleria, Jan Kaszczewscy
+ Eugenia Wachnik (4. rocz.)
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Emilii Biernat.
OGŁOSZENIA
Służba Liturgiczna
21 lutego 2016 2:00pm
I czytanie
Kazimierz Krajewski
II czytanie Józef Mądrzyk
Szafarze
Lidia Błach
Danuta Wróblewska

Wielki Post
W Wielkim Poście zapraszam na śpiew Gorzkich Żali 15 minut
przed rozpoczęciem mszy niedzielnej, natomiast w piątek na
nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 20:15.
Rekolekcje Wielkopostne
Dokładnej daty rekolekcji wielkopostnych jeszcze nie mam,
najprawdopodobniej zaczną się w niedzielę,13 marca.
Aby trochę rozładować możliwe kolejki przed świętami, podję
listę parafii, gdzie będę spowiadał w najbliższym czasie; trzeba
mnie tylko wyszukać, aby się wyspowiadać w języku polskim:
2/22 poniedz. St. John Newman, Lilburn
- od 7 pm
2/24 środa St. Lawrence, Lawrenceville
- od 6 pm
2/29 poniedz. St. Monica, Duluth
- 5 -8
3/2 środa
St. Marguerite,
- od 7 pm
3/8 wtorek Holy Cross Church, Atlanta
- od 7 pm
3/9 środa
Corpus Christi, Stone Mountain - od 7 pm
3/10 czwartek St. Oliver Plunkett, Snellville - od 7 pm
1. Klub Polski zaprasza na koncert duetu polskich muzyków Duo
Klavitarre w piatek 11 marca o 20. Szczegóły w ulotce w
przedsionku.
2. Towarzystwo Chopinowskie zaprasza na koncet finalisty
konkursu Chopinowskiego Georgis Osokins, w niedziele 20
marca w Roswell.
Składka
Spodziewana potrzebna kwota $1400
St. Marguerite d’Youville $ 1844.
Mary Our Queen $ 148.
Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.

