Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 2 października 2016
Liturgia dzisiejsza jest ześrodkowana na temacie wiary. Prorok
Habakuk żali się wobec Boga na opłakane warunki swojego narodu.
Wewnątrz nieprawość, Izrael bowiem jest niewierny swojemu Bogu,
a na zewnątrz przemoc i gwałt, bo kraj niszczą wrogowie. Stali się oni
narzędziami sprawiedliwości Bożej, aby pokarać Żydów, chociaż byli
nie mniejszymi niż oni grzesznikami. Jest to zgorszenie płynące ze
zwycięstwa zła, które zdaje się niszczyć wszelkie dobro i pociągać do
upadku nawet dobrych. Bóg na koniec odpowiada swojemu prorokowi
przez widzenie, które ten ma jasno opisać dla nauki tych wszystkich,
którzy dopiero przyjdą; Bóg zachęca do wytrwałości, ponieważ
sprawiedliwości stanie się zadość, lecz w swoim czasie: „Jeśli się
opóźnia, ty jej oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie”, bo
„oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie
dzięki swej wierności”.
Drugie czytanie rozwija inny aspekt wiary: odważne świadectwo
dawane Chrystusowi i Ewangelii. Św. Paweł pisze do Tymoteusza:
„Nie wstydź się świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz
weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii
według mocy Boga”. Niezłomny Apostoł, który dla wiary podejmował
walki i ryzyka niezliczone, a uważał za wielką chlubę, że jest więziony
dla Chrystusa, słusznie mógł zachęcać swojego ucznia
i współpracownika, aby się nie lękał z powodu trudności, lecz cierpiał
razem z nim dla Ewangelii. Chrześcijanin, który nie jest gotowy
cierpieć dla swojej wiary, nie będzie mógł oprzeć się napaści
nieprzyjaciół. Rozważania te samorzutnie rodzą modlitwę, jaką zawiera
dzisiejsza ewangelia: „Panie, przymnóż nam wiary!”. By wierzyć bez
wahania i pozostać wiernym Bogu i w przeciwnościach, i w czasie walk
toczonych przeciw wierze, trzeba wiary wytrwałej, mocnej, jakiej tylko
Bóg może udzielić. Apostołom, którzy kiedyś prosili o nią, Jezus
mówił: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście
tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby
wam posłuszna. Oto obrazowy język oddający wszechmoc wiary. Jezus
nie żąda wiele, żąda ziarnka wiary równego najmniejszemu ziarnku
gorczycy, które nie większe jest niż główka od szpilki. Jeśli jednak
wiara jest prawdziwa, żywa, płynie z przekonania, będzie zdolna do
rzeczy bardzo wielkich, niepojętych z ludzkiego punktu widzenia. Jezus
pragnie wychować swoich uczniów do wiary bez niepewności lub
wahań, do wiary, która opierając się na mocy Boga, we wszystko

wierzy, wszystkiego się spodziewa, odważa się na wszystko i trwa
niezłomna nawet w okolicznościach przykrych i ciemnych.
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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: 2 października 2016
27 niedziela zwykła
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

+ Władysław Kwiatkowski (36. rocz.)
MOQ – 7:00pm O Boże błogosławieństwo Pauliny i Kamila
Jezierskich z ok. 15. rocz. ślubu.

Piątek, 7 października 2016
9:00pm I Piątek miesiąca
Niedziela, 9 października 2016
Md'Y - 2:00pm – +Genowefa Żochowska (11. rocz.)
+ Henryk Florek (1. rocz.)
MOQ 7:00pm
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
2 października 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie
Małgorzata Grigorian
II czytanie
Adam Mider
Szafarze
Cecylia Mądrzyk
Dariusz Małacha
MOQ
I czytanie
Genowefa Klas
II czytanie
Anna Górczyńska

Składki
25 września
St Marguerite
$1290
Potrzebna tygodniowa składka $1500.
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.
Święto naszego patrona papieża Jana Pawła II
22 października przypada wspomnienie patrona naszego
apostolatu Jana Pawła II. Ponieważ niedziela po tym dniu
wypada 23 października, a pewna grupa z nas będzie w tym
czasie na kruzie, święto Jana Pawła II będziemy obchodzili
tydzień wcześniej 15 października.
***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne

Niedziela, 2 października 2016
Md'Y - 2:00pm O błog. Boże dla Joanny i Justyny z okazji
urodzin.
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Stanisława Janewicza z
okazji urodzin.

Chopin Society
Zaprasza na koncert The Multi Trio za tydzień w niedzielę
o 7:00pm w Roswell Cultural Arts Center
950 Forrest Street
Roswell GA 30075

