Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 25 września 2016
Liturgia dzisiejsza jest wezwaniem do rozważenia straszliwych
następstw życia rozwiązłego i hulaszczego. W pierwszym czytaniu
powtarzają się ostre upomnienia proroka Amosa, skierowane do
bogaczy obfitujących w wygody i zbytek i nastawionych na
wykorzystanie wszystkich przyjemności życia, jakie może ono
zapewnić. Opisuje ich, jak wylegują się na tapczanach, jedząc,
śpiewając i pijąc, nie troszcząc się wcale o swój kraj, który chyli się do
upadku, i prorokuje: „Dlatego teraz ich poprowadzę na czele
wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”. Proroctwo spełni się
po trzydziestu latach i będzie jedną z licznych lekcji, jakie daje historia
w związku z upadkiem społecznym i politycznym spowodowanym
przez rozkład moralny. A jednak wydaje się, że obecna cywilizacja
dobrobytu niewiele zrozumiała w tej dziedzi-nie. Tym dobitniej
nasuwają się doniosłe refleksje na dziś: życie zam-knięte w ciasnych
horyzontach przyjemności ziemskich jest samo przez się zaprzeczeniem
wiary, bezbożnością, ateizmem praktycznym i związanym z nim
brakiem zainteresowania dla potrzeb drugiego czło-wieka. Krótko
mówiąc, jest ono drogą do zguby w czasie i w wieczności.
Ten ostatni aspekt wyjaśnia ewangelia przez przypowieść, która
przeciwstawia życie hulaki życiu ubogiego. Na pierwsze wejrzenie
bogacz wydaje się nie mieć innego grzechu, jak tylko nadmierne
przywiązanie do zbytku i do dobrego stołu. Lecz zastanawiając się
głębiej, zauważa się całkowity brak zainteresowania się Bogiem
i bliźnim. Wszystkie jego myśli i troski zwrócone są do tego, „by
świetnie się bawić”, całkowicie zapominając o biednym Łazarzu. I chociaż przypowieść nie mówi tego wyraźnie, łatwo można poznać w nim
jednego z owych ubogich, którzy przyjmują z poddaniem swój los
ufając Bogu. Dlatego, kiedy nadeszła śmierć, „aniołowie zanieśli go na
łono Abrahama”, bogacz zaś został pogrążony w mękach. W rozmowie,
która następuje między nim, dręczonym przez pragnienie, a ojcem
Abraha-mem, jest podkreślona nieodwracalna trwałość losu wiecznego,
odpowiadająca zresztą postawie, jaką człowiek dobrowolnie wybrał
żyjąc na ziemi. Kto uwierzył w Boga i Jemu się powierzył, w Nim
będzie miał cząstkę na wieki; kto oddawał się przyjemnościom
postępując tak, jakby Bóg nie istniał, pozostanie na wieki odłączony od
Niego. Łatwo wywnioskować, że ubóstwo i cierpienie nie są znakami
odrzucenia ze strony Pana, lecz środkami, by skłonić człowieka do
starań o lepsze dobra i do pokładania nadziei w Bogu. A powodzenie
i bogactwa często czynią człowieka zarozumiałym, lekceważącym

Boga i dobra wiecznej to jakby pętla, która tłumi wszelki zryw do
wyższych rzeczywistości.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
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miesiąca o godz. 19:00
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Szafarze
Biuletyn: 25 września 2016
26 niedziela zwykła
Pana pochwalcie, on dźwiga biednego.

Cecylia Mądrzyk, Józef Mądrzyk

Taste of Poland
Polski Klub zaprasza na Festiwal Taste of Poland 1 października
2016 w Norcross. Festiwal wspiera budżet Polskiej Szkoly w
Norcross. Będzie pyszne jedzenie, polska muzyka i zabawy dla
dzieci. Tematem festiwalu jest 20- lecie miedzywojenne.

Składki
18 września
St Marguerite
$467
Potrzebna tygodniowa składka $1500.
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.
Krótkie sprawozdanie ze spotkania rady

***************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 25 września 2016
Md'Y - 2:00pm – O błogosławieństwo Boże dla Gracjana z
okazji z okazji 12 ur.
O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i Bożą opiekę
dla nowoochrzczonego Gabriela i jego rodziny z okazji chrztu.
++ Janina Galińska, Maria i Tadeusz Lipscy

Niedziela, 2 października 2016
Md'Y - 2:00pm O błog. Boże dla Joanny i Justyny z okazji
urodzin.
MOQ – 7:00pm O Boże błogosławieństwo Pauliny i Kamila
Jezierskich z ok. 15. rocz. ślubu.
Piątek, 7 października 2016
9:00pm I Piątek miesiąca
Służba liturgiczna

OGŁOSZENIA

25 września 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie Kazimierz Krajewski
II czytanie Agata Dyrdół

Na zebraniu obecni byli:
Ks. Wiesław Berdowicz, Wiktor Błach, Maria Nowina Konopka, Wanda
Komor, Bogdan Kołodyński, Anna Standish
1. Rozliczenie po Festivalu Pierogów. Bogdan Kołodyński przedstawił
rozliczenie. Dochód w tym roku wyniósł $19052. Ania Standish przekazala
opinie po Fesiwalu i omówione zostały propozycje do usprawnienia na
kolejny festiwal.
2. Bogdan Kołodyński przedstawił stan finansowy Apostolatu z końca
czerwca. Po wszystkich zmianach i uzgodnieniach mamy obecnie dwa konta:
konto operacyjne $47023.00, oraz konto oszczędnościowe $32900.00. Przy
obecnym wsparciu finansowym ze składek na mszy św, nie możemy istnieć
jako Apostolat! Zbieramy mniej niż połowę tego co potrzebujemy zbierać na
tydzień. Na miesiąc potrzebujemy $5360.00 na wszystkie opłaty.
Archidiecezja postawiła warunek przy zakładaniu Apostolatu, że musimy się
sami utrzymać finansowo. Bez dochodu dodatkowego z Festiwalu, różnych
drobniejszych dochodów między inymi z zabaw, oraz specjalnych donacji, nie
jest to możliwe.
Będziemy się starali stworzyć możliwości wpłacania składki dla tych, którzy
chcą wspierać Apostolat, a wolą inne formy niż czeki czy gotówka. W tym
momencie mozna wpłacać dodatkowo wykorzystując stronę internetową
Apostolatu.
Za wsparcie i wszelką formę pomocy Ksiądz i Rada serdecznie dziękują.
1-10-2016 International Fesival organizowany w Parafii St. Marguerte
d’Youville. Jak co roku wspieramy parafię, polskie stoisko organizuje z
ramienia Apostolatu Lidka Błach
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować bezpośrednio do Księdza lub
członków Rady.

