Komentarz do Ewangelii

Niedziela, 13 listopada 2016
Ewangelia podaje wyjątek z eschatologicznego przemówienia Jezusa,
w którym przepowiednia wydarzeń, jakie poprzedzą koniec świata,
przeplata się z przepowiednią wydarzeń, mających poprzedzić upadek
Jerozolimy i zniszczenie świątyni. Pan mówi przede wszystkim
o ukazaniu się wielu, którzy wystąpią w Jego imieniu, głosząc
fałszywą naukę i fałszywe przepowiednie. „Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono... nie chodźcie za nimi”. Zniekształcanie prawdy jest
bardzo zdradliwym niebezpieczeństwem. Należy być ostrożnym
i umieć rozróżniać; tego, kto sprzeciwia się Pismu świętemu, kto nie
jest z Kościołem, z Papieżem, nie wolno słuchać. Jezus zapowiada
następnie „wojny, przewroty... trzęsienia ziemi, głód i zarazę”.
Historia każdej epoki zapisuje klęski tego rodzaju; dlatego byłoby
zuchwalstwem dopatrywać się w nich — jak i w mnóstwie fałszywych
proroków — znaku zbliżającego się końca. Sam Jezus przepowiadając
te rzeczy rzekł: „nie trwóżcie się... nie zaraz nastąpi koniec”.
Wydarzenia te „muszą jednak nastąpić”; według planu Bożego ich
zadaniem jest przypominanie ludziom, że tutaj na ziemi wszystko
przemija, wszystko jest w drodze ku „nowemu niebu i nowej ziemi”.
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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: 13 listopada 2016
33 niedziela zwykła
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

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

Sprawozdanie z zebrania Rady Parafialnej
- 3 grudnia Wigilia polonijna. Zaproszona na zebranie Anna Standish
przedstawiła program Wigilli i stan przygotowań. Ustalono podział
zadań.
- Sprawy organizacyjne: sprzedaż opłatków, list świąteczny do
członków Apostolatu, potrzeba zaktualizowania listy członków
Apostolatu
- Wstępne ustalenia do Sylwestra, Grzesiek i Ela przygotują ulotkę.
- 29 stycznia przedstawienie dzieci ze szkoły, Ela Rutkowska
koordynatorem.
- Wybrano termin na Majówkę 13 maja, ksiądz zarezerwuje miejsce w
Tribble Park,
- Sprawa mediów; Przedyskutowano sprawę obecnej formy graficznej i
potrzeby przejrzystości przesyłanych komunikatów. Grzesiek
przedstawił pomysł włączania młodzieży do pracy nad
przygotowywaniem oprawy graficznej wysyłanych wiadomości.On sam
będzie uczył i nadzorował.

Intencje Mszalne

Niedziela, 13 listopada 2016
Md'Y – 2:00pm + Eugeniusz Bara (18. Rocz.)
MOQ – 7:00pm + ks. Krzysztof Chwałek
Niedziela, 20 listopada 2016
Md'Y - 2:00pm O Boże błog. i zdrowie dla Anny Standish z
okazji urodzin.
OGŁOSZENIA

Służba liturgiczna
13 listopada 2016 2:00pm St. Marguerite
I czytanie
Grnowefa Klas
II czytanie
Adam Śniady
Szafarze
Danuta Wróblewska
Adam Śniady
MOQ
I czytanie
Zbigniew Piróg
II czytanie
J v T Dzikowski

Składki
6 listopada
St Marguerite
$712
MOQ
$443
Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.

Ogłoszenie
Firma z Polski poszukuje osób o polskich korzeniach, władającej językiem
polskim. Szukamy osób, które posiadają jakiś „background” związany z
branżą techniczną oraz mechaniczną, np. pracowały w serwisach urządzeń,
zajmowały się naprawą sprzętu AGD/RTV albo pracują w zakładach
produkcyjnych. Również osoby z wykształceniem w tej dziedzinie
(mechanika, inżynieria produkcji) bardzo proszone są o kontakt.
Wykształcenie nie jest jednak wymaganym kryterium. Będziemy również
bardzo wdzięczni za kontakty do osób, które mogą podpowiedzieć z kim
się kontaktować. Poniżej jeszcze garść informacji o stanowisku:
Stanowisko: Production Line Manager
Miejsce pracy: Atlanta (północna część miasta)
Raportuje do: szefa produkcji w Gdańsku
Podwładni: na początku brak, kilka osób po ok. roku zatrudnienia
Cele Rozpoczęcie montażu produktu w USA
 Później
o Zwiększenie skali produkcji
o Wprowadzenie montażu kolejnych urządzeń
Organizacja linii produkcyjnej, w tym maszyn i stanowisk obróbczych
Wprowadzanie norm jakościowych, zarządzanie jakością
Serdecznie prosimy o kontakt:
e-mail: ms@optineo.com tel. +48 793 111 195 tel. +48 (22) 258 33 00

