Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 27 marca 2016
„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy,
alleluja”. Jest to najbardziej radosny dzień w roku, bo „choć poległ
Wódz życia, króluje dziś żywy”. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał,
nic by nie pomogło Jego wcielenie, a śmierć nie dałaby ludziom
życia. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza
wiara”, woła św. Paweł. Któż istotnie mógłby wierzyć i pokładać
nadzieję w umarłym? Lecz Chrystus nie jest umarły, ale żywy.
„Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego — powiedział Anioł
do niewiast. — Powstał, nie ma Go tu”.
W pierwszej chwili ta wieść wzbudziła obawę i strach do tego
stopnia, że niewiasty „uciekły od grobu... Nikomu też nic nie
oznajmiły, bo się bały”. Lecz razem z nimi, lub może nieco
wcześniej, była Maria Magdalena, a ta zaledwie zobaczyła „kamień
odsunięty od grobu”, pobiegła do Piotra i Jana zanieść im wieść:
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Obydwaj
szybko pobiegli i wszedłszy do wnętrza grobu ujrzeli „leżące
płótna oraz chustę... oddzielnie zwiniętą”; ujrzeli i uwierzyli. Oto
pierwszy akt wiary Kościoła rodzącego się w Chrystusie
zmartwychwstałym, wywołany przez troskę niewiasty oraz płótna
znalezione w pustym grobie. Gdyby zabrano stąd ciało, któż
zatroszczyłby się o to, by ogołocić zwłoki, a płótna poskładać
z taką starannością? Bóg posługuje się prostymi rzeczami, aby
oświecić uczniów, którzy „dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma, że
On ma powstać z martwych”, ani tego, co przepowiedział sam
Jezus o swoim zmartwychwstaniu. Piotr, głowa Kościoła, i Jan,
„uczeń, którego Jezus miłował”, mają tę zasługę, że przyjęli znaki
Zmartwychwstałego; wieść przyniesioną przez niewiastę, pusty
grób oraz płótna tam złożone.
„Znaki” Zmartwychwstania, chociaż w innej formie, są dotąd
obecne na świecie: wiara heroiczna, życie ewangeliczne tylu
pokornych i ukrytych dusz; żywotność Kościoła, która mimo
prześladowań zewnętrznych i walk wewnętrznych nie słabnie;
Eucharystia, żywa obecność Chrystusa zmartwychwstałego,
nieustannie pociągająca ludzi do siebie. Obowiązkiem każdego
człowieka jest przyjąć te znaki, uwierzyć, jak uwierzyli
Apostołowie, i stale umacniać swą wiarę.
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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: 27 marca 2016

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 27 marca 2016
Md'Y - 2:00pm – Dziękczynna za wielkość łask oraz o Boże
błogosławieństwo,
zdrowie
i
opiekę
Matki
Boskiej
Częstochowskiej dla Ewy Różak z okazji urodzin.
Niedziela, 3 kwietnia 2016
Md'Y - 2:00pm – + Edward Kurzępa.
MOQ – 7:00pm + Jerzy Mentel
OGŁOSZENIA
Do wspólnoty Kościoła w czasie dzisiejszej mszy świętej zostaną
włączeni:
Matthew Adam Bińkowski i Jonathan Robert Mędrzycki,
za tydzień, 3 kwietnia: Hanna Cecylia Śniady i William Bates;
a w sobotę 9 kwietnia Daniel Murawski.
Dzieciom i ich rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa i
wzrostu w łasce u Boga i u ludzi.
Służba liturgiczna

27 marca 2016 2:00pm St. Marquerite
I czytanie Kazimierz Krajewski
II czytanie Anna Standish
Szafarze
Paweł Chęć,
Elżbieta Szurek

28 marca 2016 2:00pm St. Marquerite
I czytanie Adam Śniady
Szafarze
Józef Mądrzyk

28 marca, poniedziałek – Poniedziałek Wielkanocny –
St. Marguerite, msza o 20:00
1 kwietnia, piątek – I piątek miesiąca – St. Marguerite,
msza o godz. 21:00
3 kwietnia, niedziela – Niedziela Miłosierdzia Bożego
– St. Marguerite, msza dwujęzyczna godz.
14:00
Po mszy Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz o 15:30
film o Obrazie Miłosierdzia Bożego w kościele St.
Marguerite; wstęp wolny, po filmie zostanie zebrana
składka na pokrycie kosztów związanych z emisją
filmu.
Mary Our Queen, godz. 19:00
Adresy:
Bardzo proszę wszystkich zmieniających miejsce
zamieszkania, aby zgłaszali informację o zmianie adresu.
Na każde święta jest co najmniej kilkanaście listów, które
wracają. Serdecznie dziękuję za zrozumienie.
UWAGA!!!
W maju i czerwcu nie będzie polskiej Mszy Świętej w
kościele Mary Our Queen.
Przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna Bóg ukazał
światu jak nas miłuje pomimo naszych grzechów.
Niech te święta Wielkanocne będą świętowaniem radości,
gdy po raz kolejny świętujemy wielkość Zmartwychwstania
Pańskiego. Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem.
Niech Bóg będzie uwielbiony za udzielenie nam tak
wielkiego daru.
Niech pokój Chrystusa będzie z Wami.

