
Jeżeli pragniesz przesłać życzenia świąteczne z okazji Bożego 
Narodzenia dla księży pracujących w poprzednich latach w 
Polskim Apostolacie pw. św. Jana Pawła II, poniżej podanę są 

adresy placówek w których sprawują posługę. 
 

 
Ks. Adam Ozimek 

St. Jude of Apostol Catholic 

Church 

7171 Glenridge Drive 

Atlanta, GA 30328 

 

Ks. Stanisław Drzał 

Our Lady of Częstochowa 

Church 

3100 - 18 Mile Road 

STERLING HEIGHTS, MI 

48314-3808 

tel. (586) 977-7267 

 

Ks. Janusz Zych 

Parafia Rzymskokatolicka  

pod wezwaniem św. Katarzyny 

ul. Jana Pawła II 25 

72-100 Goleniów 

Poland 

091 418 31 15 

 

Ks. Marek Cieśla 

Kościół pw. św. Józefa 

517 East 46th Avenue, Denver, Colorado, 80216 

tel. 303.296.3217 

 

Ks. Piotr Nowacki 

St. Brother Albert Chmielowski Church 

10250 Clayton Road 

SAN JOSE, CA. 95127- 4336 

tel. (408) 251-8490 

 

 

 

Polski Katolicki Apostolat 
imienia Świętego Jana Pawła II 

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe 
dla Polonii Zagranicznej 

 
Ksiądz Ryszard Czerniak SChr. 

Biuro Apostolatu: 
113 Gloster Rd. 

Lawrenceville, GA 30044-4470 
tel.: 770-935-1958 

e-mail: polskiapostolat@gmail.com 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada Polskiego Apostolatu: 
Prezes:             Maryla          

                         Adamczyk 
Vice-prezes:     Wiktor Błach 

Sekretarz:         Wanda Komor 

Katechizacja:   Elżbieta            

           Rutkowska 

                         Lidia Błach 

                         Michał      

                        Adamczyk 

webside           Grzegorz         

                        Kwiatkowski 

Msze święte: 
Każdej niedzieli o 14:00 

St. Marguerita 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. 

 

 

 

http://www.pcaaa.org/index.html


Biuletyn: 14 grudnia 2014 
III Niedziela Adwentu 

Duch Pański nade mną, 

bo Pan mnie namaścił. 

Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim 

 

"Jam głos wołającego na pustyni: «Prostujcie 

drogę Pańską" 

 

Niedziela Gaudete. Radujcie się w Panu. 
******************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************* 

Intencje Mszalne 

Niedziela, 7 grudnia 

Md'Y-2:00pm - O Boże błogosławieństwo dla włascicieli i pracowników firmy 
PATAK. 

MoQ -7:00pm +Jadwiga Sitarek i jej rodzinę 
 

Niedziela, 14 grudnia 
Md'Y-2:00pm +Mieczysław Cieślak 

MoQ -7:00pm ** W intencji szczęśliwego rozwiązania dla Joanny. 

 
Niedziela, 21 grudnia 

Md'Y-2:00pm ** O Boże błogosławieństwo dla Bożeny Kołodyńskiej z okazji 
rocznicy urodzin. 

 

Środa, 24 grudnia (Pasterka) 
Md'Y - 10:00pm 

 
Czwartek, 25 grudnia (Boże Narodzenie) 

Md'Y - 2:00pm 

 
Piątek, 26 grudnia (św. Szczepana) Oktawa Narodzenia Bożego. 

Md'Y - 2:00pm 
 

Niedziela, 28 grudnia 
Md'Y-2:00pm  

1. Uprzejmie informujemy że można kupić bilety na mecz koszykówki gdy 
będzie grał pan Marcin Gortat. Mecz koszykówki odbędzie się w niedzielę 11 
stycznia o 3 po południu. Bilety można nabyć u panów, Pawła Chęć albo 
Darka Malachy. 
 
2. 21 grudnia będzie można złożyć ofiarę przy wyjściu u drzwi kościoła dla 
pani Geni z naszego Apostolatu, która straciła dom. 
 
3. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania 
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam 
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. 
Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła 
II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu. 
 
4. Spowiedź przedswiąteczna 21 grudnia 2014 o godz. 1:00pm. 

    

Komentarz Słowa Bożego 

III NIEDZIELA ADWENTU 

 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 

zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz 

[posłanym], aby zaświadczyć o światłości... 

(J 1,6-8.19-28) 

Na pierwszym planie ponownie spotykamy Jana, „człowieka posłanego przez Boga” po to, aby 

„zaświadczył o światłości”.  

 

Jan to dziwny, niepokojący, „dziki” człowiek. Chociaż znajduje się na pustyni, przyciąga do 

siebie tłumy. Trudno się dziwić, że jego przepowiadanie, mówiące o bliskim nadejściu 

tajemniczej Osoby, budzi poważny niepokój u ówczesnych władz religijnych. 

 

Trudno było przypuszczać, że przyjdzie do Jerozolimy, aby odpowiedzieć na pytania 

sanhedrynu. Dlatego wysłano do niego oficjalną delegację, swego rodzaju wędrowny trybunał, 

który, na owym pustkowiu, miał wysłuchać jego „świadectwa”.  

 

Odpowiadając na pytanie, kim jest, Jan nazywa siebie „głosem”: „Jam głos wołającego na 

pustyni: «Prostujcie drogę Pańską»”.  

Dzisiaj nie robi to na nas wielkiego wrażenia. W naszym świecie jest wiele „krzyczących” 

głosów – na placach i na salach zebrań, na ulicach i w gazetach, głosy, które krzyczą przez 

ogłuszające mikrofony, głosy, które wkraczają do naszych domów przez ekrany telewizorów. 

Głosy te zachęcają nas do kupna takich czy innych towarów, przypominają nam, abyśmy nie 

przepuścili okazji, abyśmy dołączyli się do jakiejś manifestacji, abyśmy głosowali, podpisali, 

protestowali, oburzali się, przyłączyli do głoszenia określonych haseł... […] 

 

Być może typowe świadectwo chrześcijanina polega właśnie na tym, aby pośród hałasu być 

„innym głosem”. Chrześcijanin jest na tyle odważny – powiedziałbym: naiwny – że potrafi 

powiedzieć, iż pewne często uczęszczane drogi nie prowadzą do zbawienia. Potrafi powiedzieć, 

że nasze wysiłki nie prowadzą do jedynego celu, który jest godny człowieka i przypomnieć, że 

spotkanie Boga na drodze chciwości, egoizmu, udawania i oszustwa jest nie tyle 

nieprawdopodobne, co niemożliwe. […] 


