
Komentarz do Ewangelii 

6 marca 2016 
„To, co dawne, minęło — zauważa drugie czytanie — a oto wszystko 

stało się nowe!” (2 Kor 5, 17). Wielką nowością jest Pascha 

chrześcijańska, zastępująca dawną; Pascha, w której Chrystus został 

ofiarowany, by pojednać ludzi z Bogiem. Sam Bóg osobiście sprawuje 

zbawienie ludzkości, oddając swojego Jednorodzonego Syna. 

„Albowiem w Chrystusie Bóg zjednał ze sobą świat, nie poczytując 

ludziom ich grzechów”. Tylko Bóg mógł podjąć to dzieło, tylko Jego 

miłość mogła je natchnąć, a miłosierdzie urzeczywistnić. Niewinny 

Chrystus zastąpił człowieka grzesznego. Ludzkość została uwolniona 

z ogromnego ciężaru win, one bowiem spadły na ramiona „Tego, 

który nie znał grzechu”, a którego Bóg „uczynił dla nas grzechem, 

abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”. Jeszcze raz Wielki 

Post wzywa do rozważania miłosierdzia Bożego objawionego 

w tajemnicy paschalnej, dzięki niej bowiem człowiek stał się 

w Chrystusie „nowym stworzeniem”, wolnym od grzechu, 

pojednanym z Bogiem, wracającym do domu Ojca. 

Dwie przypowieści ewangeliczne mówią o powrocie. Jezus posługuje 

się nimi, by dać zrozumieć ludziom uważającym się za 

sprawiedliwych — uczonym w Piśmie i faryzeuszom — tajemnice 

miłosierdzia Bożego. Jezus przyszedł dać życie grzesznikom, ma wiec 

prawo ukryć się pod figurą pasterza, który zostawia trzodę i idzie 

szukać owcy zbłąkanej, „a znalazłszy ją, bierze z radością na 

ramiona”.  

Następną jest przypowieść o synu marnotrawnym, który opuścił dom 

ojca zażądawszy swojej części, by żyć w niezależności i swobodzie. 

Wskutek występków utracił jednak mienie i swobodę. Przyczyną jego 

powrotu stały się wyrzuty sumienia, echo głosu Bożego. Bóg jest tym 

ojcem, który wyczekuje bez wytchnienia synów, co Go opuścili, 

i pobudza ich do powrotu cierniem doznanego zawodu i wyrzutami 

sumienia. A gdy zobaczy ich na drodze skruchy, wybiega naprzeciw, 

by przyśpieszyć pojednanie, zaofiarować im pocałunek przebaczenia 

i urządzić przyjęcie. W tym przyjęciu muszą uczestniczyć także 

synowie pozostali w domu, wierni obowiązkom więcej może ze 

zwyczaju niż z miłości, a więc niezdolni zrozumieć miłości ojca ku 

zbłąkanym braciom, jego radości z ich powrotu, i dzielić jej z nim. 

Zresztą wszyscy ludzie, chociaż w różny sposób i w różnej mierze, są 

grzesznikami. Błogosławieni ci, którzy uznając to z pokorą, 

odczuwają potrzebę pojednania się z Bogiem, nawracania się coraz 

bardziej do Jego miłości i do miłości ku braciom. 
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Msze święte: 
Każdej niedzieli o 14:00 
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Pierwsza i druga niedziela  
miesiąca o godz. 19:00 

"Mary Our Queen" 
6260 The Corners Parkway, 
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Spowiedź święta: 30 minut 
przed każdą Mszą świętą. 
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Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. 
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Intencje Mszalne 

Niedziela, 6 marca 2016 
Md’Y – 2:00pm +Dona Overdort. 

+ Irena Janewicz 

MOQ – 7:00pm 
+ Jerzy Mentel  

Niedziela, 13 marca 2016 
Md’Y – 2:00pm Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Stanisława Różaka z 

okazji urodzin. 

MOQ 

Wielki Post 

W Wielkim Poście zapraszam na śpiew Gorzkich Żali 15 minut 

przed rozpoczęciem mszy niedzielne. W tym tygodniu 

zapraszam na Drogę Krzyżową wyjątkowo na czwartek na 

7:00pm, poprowadzi ją ks. Bogusław Jaworowski.  

 
OGŁOSZENIA 

Służba Liturgiczna 

6 marca 2016 2:00pm St. Marquerite 

I czytanie Anna Oberc 

II czytanie Adam Mider 

Szafarze Lidia Błach, Danuta Wróblewska 

Mary Our Queen 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Anna Górczyńska 

Rekolekcje Wielkopostne 

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną 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.  

Spowiedzi w sąsiednich parafiach 

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: 

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 
 

Klub Polski zaprasza na koncert duetu polskich muzyków Duo 

Klavitarre  w piątek 11 marca o 20. Szczegóły w ulotce w 

przedsionku.  

1. Astor Piazzolla (1921 - 1992 )      -  Oblivion     

2. Astor Piazzolla ( 1921 – 1992)   -  Libertango                               

3. Stanley Myers ( 1933 – 1993 ) - Cavatina 
4. Luigi Boccherini  (1743 – 1805 )  -  Introdukcja i Fandango   

5. Fryderyk Chopin ( 1810 – 1849 )  – Walc cis-moll  Op. 64 nr 2        

6. Fryderyk Chopin ( 1810 – 1849 ) –  Nokturn Es-Dur  Op. 9 nr 2    

Vittorio Monti  ( 1868-1922 )   Czardas   
7. PRZERWA 

8. Astor Piazzolla ( 1921 – 1992 )    - Adios Nonino         

9. Astor Piazzolla ( 1921 - 1992 ) - Verano Porteno 

Francisco Tarrega ( 1852 - 1909 ) Racuerdos de la Alhambra 

Vincente Gomez ( 1911-2001 ) - Romance de amor 

10. Gerhard Schwertberger  ( 1941 - 2014 )-   Cuatro piezas 

para dos, Moderato, Lento, Tango Tempo, Vivo 

11. Johannes Brahms ( 1806 - 1862) Taniec wegierski g-moll Nr 5 

12. Roland Dyens (1955 - ) - Tango en skai 

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 $ 818. 

Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 


