Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 16 października 2016

Uroczystość św. Jana Pawła II
Z księgi proroka Jeremiasza
Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące
słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim
przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów
ustanowiłem cię».
I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem
młodzieńcem!»
Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż
pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie
polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić».
I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę
moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i
nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś
budował i sadził».
Z 1. Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy
tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był
wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was,
czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie
sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie
jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który
rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy
każdy otrzyma od Boga pochwałę.
Z Ewangelii wg św. Marka
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił:«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się
staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana,
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni

zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i
poszli za Nim.
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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: 16 października 2016
29 niedziela zwykła
Będę na wieki sławił łaski Pana.

II czytanie
Szafarze

Jakub Białek
Józef Mądrzyk
Lidia Błach

Składki
9 października
St Marguerite
$339
MOQ
$127
Potrzebna tygodniowa składka $1500.
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.
Wypominki
Już za 16 dni zaczyna się listopad, miesiąc w szczególny
sposób poświęcony pamięci o naszych zmarłych. Na
wypominki można wziąć angielskie koperty wyłożone na
stolikach. Proszę je przynieść, możliwie za 2 tygodnie, w
niedzielę 30 października, gdy wrócimy z wycieczki.
Za tydzień polską mszę odprawi ks. Adam Ozimek.
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Intencje Mszalne

Niedziela, 16 października 2016
Md'Y - 2:00pm O błog. Boże dla całej naszej wspólnoty.
+ Robert Rzeszowski (9. rocz.)
+ Czesława Seweryn (2. rocz)
Niedziela, 9 października 2016
Md'Y - 2:00pm
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
16 października 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie
Józef Mądrzyk

