Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 24 kwietnia 2016
Ewangelia podejmuje opowiadanie w chwili, gdy po zapowiedzi
zdrady Judasza Jezus mówi o swoim uwielbieniu jako
o rzeczywistości już obecnej, związanej z Jego męką. „Syn
człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został
chwałą otoczony”. Kontrast jest duży, ale tylko pozornie. W rzeczy
samej, zgadzając się być zdradzonym i wydanym na śmierć dla
zbawienia ludzi, Jezus wypełnia posłannictwo, jakie Ojciec Mu
powierzył, a to jest właśnie powód Jego uwielbienia. Dlatego też On
widzi już początek swego uwielbienia, podobnie jak początek
uwielbienia, jakie ma oddać Bogu przez swoją śmierć zbawczą.
Najpierw męka, a potem uwielbienie oddzielą Jezusa od uczniów,
a zanim ich opuści, zapewnia im swoją niewidzialną obecność
w miłości. On chce pozostać pośród nich przez miłość, jaką ich
umiłował i jaką zostawia im w dziedzictwie, aby żyli nią
i odnajdywali we własnym wzajemnym obcowaniu. „Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was
umiłowałem”. Wzajemna miłość, wzorująca się na miłości Mistrza,
co więcej, pochodząca od Niego, zapewnia wspólnocie
chrześcijańskiej obecność Jezusa i jest jej znakiem. Równocześnie
jest cechą prawdziwych chrześcijan: „Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Taki
właśnie był początek życia Kościoła, życia podtrzymywanego przez
siłę spajającą i rozszerzającą, zgoła nową, przez nadzwyczajną moc,
opartą nie na miłości ludzkiej zawsze ułomnej i niestałej, lecz na
miłości Bożej: na miłości Chrystusa przeżywanej we wzajemnym
obcowaniu wierzących.
Taka miłość jest tajemnicą nie znużonej gorliwości apostolskiej
Pawła i Barnaby, o czym mówi dzisiaj pierwsze czytanie. Jedna
podróż następuje po drugiej: gdy założyli nowe Kościoły, obydwaj
ponownie odwiedzają je i zachęcają uczniów „do wytrwania
w wierze”. W każdym Kościele wybierają i święcą kapłanów;
wyruszają, aby głosić Ewangelię innym krajom, a potem wracają do
Antiochii i tam zdają sprawę wspólnocie z tego, „jak wiele Bóg
przez nich zdziałał”. Miłość Chrystusa, która ich podtrzymuje, oraz
świadomość, że On sam działa w nich i z nimi, nie uwalnia ich od
utrapień, podobnie jak nie były wolne od nich nowe gminy
chrześcijańskie i podobnie jak nie jest wolny od nich i obecny
Kościół, „bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa
Bożego”.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerite d'Youville,
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Pierwsza i Druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
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Spowiedź święta: 30 minut
przed każdą Mszą świętą.
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Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 24 kwietnia 2016
Md'Y - 2:00pm – +Józef Żochowski (rocz.)

Dziękcz. i o Boże błog. dla Ireny i Stanisława Janewiczów z ok.
33. rocz. ślubu.
O pełny powrót do zdrowia dla Sylwii Gołębiewskiej
Niedziela, 1 maja 2016
Md'Y - 2:00pm – O Boże błogosławieństwo dla dzieci z okazji
przyjęcia I komunii św.
Wtorek, 3 maja 2016
Md'Y - 7:30pm – + Zofia Wróblewska (rocz.)
Służba liturgiczna

OGŁOSZENIA

10 kwietnia 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie Kazimierz Krajewski
II czytanie Anna Standish
Szafarze
Adam Śniady, Anna Górczyńska
MAJÓWKA
Polski Apostolat w Atlancie serdecznie zaprasza na doroczną
Majówkę, która odbędzie się w Bethesda Park w Lawrenceville
21 maja o godz. 13:00.
Za tydzień do I komunii św. Przystąpią po raz pierwszy:
Zacharia Dorhmi
Natalia Hadula
Oliver Krauz
Bianca Lipski
Olivier Piątek
Sara Piekarz
Adrian Sobanski
Aimee Szczechura
Joseph Telford
Natalia Telford
Matthew Wójcik

REJS:Wracamy do tradycji rejsów Apostolatu. W tym roku
zapraszamy na rejs do Half Moon Cay, Bahamas 20 – 25
października 2016.

1- Ela Rutkowska przedstawiła ostatnie sprawy związane z
zakończeniem roku szkolnego. Bogdan Kołodyński zaproponował,
że wydrukuje świadectwa.
2 - Ksiądz będzie umieszczał w biuletynie sumę zebranej tacy w
kościele i dochód ze sprzedaży ciasta.
3 - 21 maja odbędzie się Majówka w Bethesda Park w Lawrenceville
w godzinach 1:00 - 6:00 PM. Więcej informacji podamy, gdy będą
dostępne.
4 - Komisja Finansowa planuje spotkanie z Księdzem w najbliższym
czasie, termin jeszcze nie ustalony.
5 - Ksiądz sprawdził skilet z nowego ogłoszenia (połowa ceny) i
zakupi po sprawdzeniu z elektrykiem, jeśli okaże się że działa
poprawnie.
6 - Przedyskutowano sprawę otrzymywania gazet "Białego Orła".
7 - Ksiądz wypłacił Annie Oberc pieniądze z drugiej składki i
sprzedaży ciasta w wysokości $527.00 na pokrycie kosztów
związanych ze sprowadzeniem reżysera i wyświetlaniem filmu.
Anna Oberc zobowiązała się przekazać rozliczenie do Bogdana
Kołodyńskiego.
8 - 18 czewca planowane jest Ognisko Świetojańskie organizowane
wspólnie przez Polski Klub i Apostolat,
9 - Bogdan Kołodyński jak co roku organizuje Rejs tym razem na
wyspy Bahama w końcu pażdziernika. Informacje są dostępne na
naszej stronie internetowej i bezpośrednio u Bogdana.
10 - Anna Standish zgodziła się pełnić funkcję głównego Koordynatora tegorocznego Festiwalu Pierogów. Rada proponowała jej
kandydaturę ze względu na jej doświadczenie.
11 - Proboszcz z parafi Mary Our Queenw Norcross Father Dye
odchodzi w lipcu na emeryturę. Sprawy z tym związane
rozpatrzymy na kolejnym zebraniu.
12 - Następne zebranie Rady jest planowane na 15 maja.
Wszystkie uwagi i propozycje prosimy kierować bezpośrednio do
ks. Wiesława Berdowicza.

UWAGA!!!
W maju i czerwcu nie będzie polskiej Mszy Świętej w
kościele Mary Our Queen.
Ofiary: składka $729. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.

