Komentarz do Ewangelii
13 marca 2016
Liturgia słowa zachęca nas dzisiaj do rozważania bliskiej już
Paschy pod kątem uwolnienia od grzechu. Chrystus wysłużył je raz
na zawsze dla wszystkich, lecz uwolnienie to musi się dokonać
jeszcze dla każdego człowieka, co więcej, musi się ciągle powtarzać
i odnawiać, ponieważ ludzie przez całe życie są narażeni na upadki
i nikt nie może uważać się za bezgrzesznego.
Bóg uczynił kiedyś wiele cudów, by wyprowadzić naród
wybrany z niewoli egipskiej, i obiecuje mu nowe, jeszcze większe,
by go uwolnić z niewoli babilońskiej. „Oto Ja dokonuję rzeczy
nowej... Otworzę drogę na pustyni, dostarczę rzek na pustkowiu, aby
napoić mój lud wybrany”. Proroctwo wznosząc się ponad
historyczne koleje Izraela oświeca przyszłość mesjańską, kiedy Bóg
dokona dla nowego Izraela — Kościoła — rzeczy całkiem nowych.
Nie chodzi tu o sprawy materialne, lecz o Jego Jednorodzonego
Syna, którego dał światu, aby był „drogą” zbawienia; nie o wodę
orzeźwiającą spalone gardła, lecz o żywą wodę łaski płynącej
z ofiary Chrystusa na oczyszczenie człowieka z grzechu i na
zaspokojenie jego pragnienia nieskończoności.
Te nowe perspektywy ukazuje wyraziście zdarzenie
ewangeliczne z kobietą cudzołożną, którą przyprowadzono do
Jezusa, aby ją osądził. „Nauczycielu, niewiastę tę dopiero
pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie
kamienować. A Ty co mówisz?”. Lecz Zbawiciel czyni coś zgoła
nowego, czego stare prawo nie brało pod uwagę. Nie ogłasza
wyroku, ale po chwili milczenia, pełnej napięcia wskutek
wyczekiwania oskarżycieli i oskarżonej, odpowiada po prostu: „Kto
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
Wszyscy ludzie są grzesznikami, nikt przeto nie ma prawa stawać
się sędzią drugich. Ma je tylko jeden, Najniewinniejszy, Pan; lecz
również i On nie korzysta z niego, ale posługuje się raczej swoją
władzą Zbawiciela: „Nikt cię nie potępił?... i Ja ciebie nie potępiam.
— Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Tylko Chrystus, który
przyszedł oddać życie za zbawienie grzeszników, może uwolnić
niewiastę od grzechu i powiedzieć jej: „Nie grzesz już”. Słowo Jego
niesie z sobą łaskę płynącą z Jego ofiary. W sakramencie pokuty
ponawia się dla każdego wierzącego gest uwalniający, jakim
Chrystus udziela człowiekowi łaski, aby mógł walczyć z grzechem
i „nie grzeszyć już”.

Polski Katolicki Apostolat
imienia Świętego Jana Pawła II
prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

Ksiądz Wiesław Berdowicz SChr.
Biuro Apostolatu:
113 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044-4470
tel.: 770-935-1958
E-mail: polskiapostolat@gmail.com

Rada Polskiego
Apostolatu:
Wiktor Błach
Wanda Komor
Elżbieta Rutkowska
Anna Oberc
Maria Nowina-Konopka
Paweł Chęć
Grzegorz Kwiatkowski

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: 13 marca 2016
5 niedziela Wielkiego Postu
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 13 marca 2016
Md’Y – 2:00pm Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Stanisława Różaka z
okazji urodzin.
Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Anny Godlewskiej
z okazji urodzin.
+ Janina Łyszkowska
MOQ
Dziękczynna i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny
Adamczyk
Niedziela, 20 marca 2016
Md’Y – 2:00pm + Aleksander Rzędzian (5. rocz.)
Wielki Post
W Wielkim Poście zapraszam na śpiew Gorzkich Żali 15 minut
przed rozpoczęciem mszy niedzielnej oraz na Drogę Krzyżową
w piątek na 8:15.
OGŁOSZENIA
Służba Liturgiczna
13 marca 2016 2:00pm St. Marquerite
I czytanie
Genowefa Klas
II czytanie Irena Janewicz
Szafarze
Józef Mądrzyk, Celina Mądrzyk
Mary Our Queen
I czytanie
Zbigniew Piróg
II czytanie J, T Dzikowski
Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne rozpoczynają się w naszej
wspólnocie 13 marca. Tegoroczne rekolekcje zostaną

poprowadzone przez dyrektora donm rekolekcyjnego w
Szczecinie, księdza kanonika Krzysztofa Krawca. Rekolekcje
będą trwały od 13 do 15 marca.
Składka
Spodziewana potrzebna kwota $1400
St. Marguerite d’Youville $513
Mary Our Queen $ 250.
Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
Krótkie sprawozdanie z zebrania Rady 3-6-2016
1- Informujemy, że w skład Komisji Finansowej wchodzą: Bogdan
Kołodyński, Michał Adamczyk i Marcin Godlewski. Komisja będzie się
zbierała minimum raz na 3 miesiące, przy czym pierwsze spotkanie ma
się odbyć na początku kwietnia. Ustalone zostały zasady współpracy
Komisji Finansowej z Radą. Zgodnie z przepisami Archidiecezji na
zebraniach Rady Komisję Finansową będzie reprezentował Bodgan
Kołodyński, a na zebraniach Komisji Finansowej Radę będzie
reprezentować Marychna Konopka.
2- Ksiądz poinformował Radę, że Anna Oberc, którą zaprosił do Rady
jest członkiem Rady, a nie przewdniczącą.
3- W sprawie "skilletu" potrzebnego do Festiwalu: Ksiądz ma zrobić
zdjęcia i na ich podstawie uzyskać pozwolenie na umieszczenie go w
kuchni na czas Festiwalu. Wiemy już że p. Floyd zgodził się. Rada
zgodziła się na kupno "skilletu", po sprawdzeniu, że działa poprawnie
(trzeba zamontować wtyczkę i spawdzić czy zagotuje wodę).
4- Planujemy zorganizować coroczną Majówkę w drugą lub trzecią
sobotę Maja, w zależności kiedy i gdzie uda się nam zarezerwować
miejsce.
5- Sprawa wysyłki komunikatów drogą E-mail. Biuletyn będzie
umieszczany na stronie internetowej, a w komunikatach będą ogłaszane
głównie wydarzenia PCAAA lub wydarzenia, które są popierane przez
Apostolat. Wysyłką e-maili zajmuje się Grzegorz Kwiatkowski.
6- Sprawa oprawy muzycznej na mszy - we wtorek 8 marca w kościele
w Lawrenceville zainstalowane zostaną nowe organy i system
nagłaśniający.
7- Jak co roku Bogdan Kołodyński zajmie się organizacją Rejsu
(więcej informacji jak będą dostępne).
8- Zostało zebranych ok $600.00 na drugą Gregorianke, za śp.
Krawczyńskich. Ksiądz podał propozycję, że on sam ją odprawi.
Rada zaproponowała aby uzgodnić to z p.Anną Paré.

