
 

się od ówczesnych skomplikowanych egzorcyzmów. W każdym razie 
ostatecznym rezultatem jest wyzwolenie ze zła.  

Jeden z egzegetów słusznie zauważa: „Wydawało się, że z każdej szczeliny 
w ziemi wychodzą demony... Jezus pokonuje je tam, gdzie przychodzi, ziemia 
zostaje od nich uwolniona” (E. Käsemann). 

Ziemia, uwolniona od mocy zła, na nowo może się stać mieszkaniem 
człowieka, przestrzenią wolności i miejscem wspólnoty. 
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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. 
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Biuletyn: 1 lutego 2015 
Czwarta Niedziela Zwykła 

Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 

 
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 
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Niedziela, 1 lutego 2015  

Md'Y - 2:00pm *Dziękczynna za Boże błogosławieństwo i wsparcie 

otaczających ludzi. 
*O Boże błogosławieństwo i opiękę Matki Najświętszej dla Anety Mazurkiewicz 

z okazji 40 rocznicy urodzin. 
MoQ - 7:00pm 

 
Niedziela, 8  lutego 2015  

Md'Y - 2:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla   

      Elżbiety Sobolewskiej w rocznicę urodzin. 
MoQ - 7:00pm 

 
Niedziela, 15  lutego 2015  

Md'Y - 2:00pm 

 
Niedziela, 22  lutego 2015  

Md'Y - 2:00pm 
 

Niedziela, 1 marca 2015  

Md'Y - 2:00pm + o pokój wieczny dla Andrzeja Wojdyła w 37 rocznicę 
śmierci. 

MoQ - 7:00pm 
 

Niedziela, 8  marca 2015  
Md'Y - 2:00pm * O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski a także o 

zdrowie przez wstawiennictwo Maryi dla Stanisława Różak z okazji rocznicy 

urodzin. 
MoQ - 7:00pm 

OGŁOSZENIA 
1.Pierwszy Piątek Miesiąca 6 lutego 2015 - Spowiedź święta - 8:30pm; Msza 
Święta 9:00pm i po północy. Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
2. Zabawa Walentynkowo-Karnawałowa -  14 lutego, 20:00pm-1:00am. 
Serdecznie zapraszamy. 
3. Jutro przypada Święto Ofiarowania Pańskiego(Matki Bożej Gromnicznej). 
 
4. Chopin Society zaprasza na "Piano Recital" w wykonaniu Yulianna 
Avdeeva w 8 lutego 2015.  
 
5. 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV Niedziela Zwykła  

CZŁOWIEK OPĘTANY 

 

    Władza objawia się nie tylko w nauczaniu, ale 
    i w działaniu Jezusa, na przykład w  
    uzdrowieniu człowieka opętanego. Św. Marek 
    chce pokazać, że słowo   
    Jezusa jest skuteczne, obdarzone mocą. Jest 
    to słowo, które staje się czynem, słowo, które 
    jest czynem. Cud jest inną formą objawienia 
    władzy Jezusa.  

    Ludzie, którzy są świadkami działania tej 
    władzy, są zdumieni, a nawet przerażeni. 
    Bóg działa w świecie zarówno przez  
    nauczanie, jak i przez słowo, które uzdrawia. 
    W obu przypadkach mamy do czynienia z 
    aktem wyzwolenia. Chrystus nie jest tym, kto 
    – tak jak uczeni w Piśmie – tylko powtarza. 
Przynosi coś nowego. Nowość polega na tym, że przez swoje słowo Jezus 
sprawia, że coś się wydarza. Nie ma co ukrywać, św. Marek wprawia nas w 
zakłopotanie. Pierwszy cud, o którym mówi, to uzdrowienie opętanego. 
Zupełnie inny jest pierwszy znak zanotowany przez św. Jana: jest to woda 
przemieniona w wino na weselu w Kanie Galilejskiej (por. J 2,1-11). 

Trzeba przyznać, że w całej Ewangelii według św. Marka wyrzucanie złych 
duchów zajmuje poczesne miejsce. Z tego właśnie powodu czujemy się 
zakłopotani. Trudno jest wyjaśnić te fakty ludziom, którzy mają choćby 
minimalną wiedzę naukową. 

[...] „Duch nieczysty” musi wyjść, aby opętany człowiek mógł wyjść ze swego 
więzienia i odnaleźć utraconą jedność i harmonię. Wyjście człowieka ku Bogu 
rozpoczyna się od zmuszenia „pasożytniczych” demonów do 
wyjścia. Dokonuje się to za pomocą prostych, stanowczych słów, które różnią  

 


