Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 10 lipca 2016
Ta część Łk posiada dwa aspekty: dostarcza wspaniałej lekcji na temat
okazywania miłosierdzia ludziom znajdującym się w potrzebie, a
jednocześnie głosi, że również poganie mogą zachowywać Prawo i
dzięki temu odziedziczyć życie wieczne. Jest tu również opowieść o
sporze Jezusa z uczonym w Prawie: pytanie uczonego w Prawie;
kontrpytanie Jezusa; odpowiedź uczonego w Prawie; polecenie Jezusa;
kolejne pytanie uczonego; kontrpytanie Jezusa zawierające przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie; odpowiedź uczonego w Prawie;
polecenie Jezusa.
Pytanie uczonego w Prawie, dotyczące osiągnięcia życia wiecznego,
często pojawiało się wśród żydowskich pytań teologicznych i prawnych
oraz innych wyzwań, które rzucano rabbim podczas starożytnych
sporów
rabinackich.
”wystawiając Go na próbę”: Wydaje się, że uczony w Prawie słyszał
nauczanie Jezusa o chrześcijańskiej misji. Wystawienie na próbę
dotyczyło roli Bożego Prawa w zbawieniu głoszonym przez misjonarzy.
Łukasz udziela dwóch odpowiedzi: Prawo jest aktualne; poganie, którzy
zachowują Prawo, mogą odziedziczyć życie wieczne. Dalej Łukasz
udzieli bardzie szczegółowej odpowiedzi chrześcijaństwa na pytanie
dotyczące warunków dostąpienia życia wiecznego.
Nauczyciele często odpowiadali pytaniem na pytanie. Słowa „Co jest
napisane w Prawie? Jak czytasz?" były tradycyjnym pytaniem
rabinackim.
Uczony w Prawie udziela odpowiedzi podobnych do tych, jakie
czasami dawali żydowscy nauczyciele cytując Pwt 6,5 oraz Kpł 19,18.
Jezus potwierdza ważność Prawa dla zbawienia i akcentuje ważność
wypełniania bliźniaczego przykazania miłości. Pewne fragmenty
zawarte w Prawie obiecywały życie wieczne tym, którzy go
przestrzegają. „Życie" oznaczało długie dni na ziemi danej przez Pana,
jednak wielu późniejszych żydowskich egzegetów odczytywało je jako
obietnicę życia wiecznego. Także Jezus odnosi tę zasadę do życia
wiecznego. Słowa „Dobrześ odpowiedział" służą jako wprowadzenie do
przypowieści, odnosząc ją do rozmówcy Jezusa.
Nauczyciele żydowscy stosowali zwykle słowo „bliźni" w znaczeniu
„inny Izraelita". Również w Kpł 19,18 w bezpośrednim kontekście
znaczy najwyraźniej „inny Izraelita". Jednak w kontekście szerszym
stosuje się tę zasadę także do nie-Żydów mieszkających w ziemi
Izraela.

Pytanie uczonego w Prawie nawiązywało do sporu o to, kto należy do
ludu Bożego i komu jesteśmy winni miłość.
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Intencje Mszalne
Niedziela, 10 lipca 2016
Md'Y - 2:00pm –
MOQ – 7:00pm

Niedziela, 17 lipca 2016
Md'Y - 2:00pm
Służba liturgiczna

OGŁOSZENIA

10 lipca 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie Genowefa Klas
II czytanie Adam Śniady
Szafarze
Celina Mądrzyk

Adam Śniady
7:00 Mary Our Queen
czytania
17 lipca 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie Anna Górczyńska
II czytanie Kamil Jezierski
Szafarze
Anna Górczyńska
Lidia Błach
Festiwal Pierogów
Prosimy chętnych wolontariuszy o zapisywanie się u pani
Wandy do pomocy przy fetiwalu pierogów
REJS
Wracamy do tradycji rejsów Apostolatu. W tym roku
zapraszamy na rejs do Half Moon Cay, Bahamas 20 – 25
października 2016.
Chętnych prosimy o szybkie zgłaszanie się bo powoli
trzeba już zamykać listę.
Praca
Polka mieszkająca w okolicach Cumming, pani Beata Perak,
szuka zatrudnienia.
Przyjechała do Atlanty ponad pół roku temu wraz z całą moją
rodziną. W Polsce była nauczycielką w przedszkolu (23 lata
stażu
pracy).
Uwielbia pracę z dziećmi i poszukuje takowej w okolicach
Cumming, gdzie obecnie mieszka. Przez pół roku tutaj była
nianią, opiekowała się ośmiomiesięcznym chłopczykiem i
sporadycznie jego pięcioletnim bratem. Inne oferty pracy, nie
ograniczające sie do opieki nad dziećmi, mile widziane.
Znajomość języka angielskiego częściowa.

Składki
3 lipca $608.
Potrzebna tygodniowa składka $1400.
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.
Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych
wakacji, a pracującym, spokojnego lipca.

