
rekolekcjonistę, daję mu 100% wolności. Może on robić wszystko, co chce 

przez 9 dni w naszej parafii. 

Jeszcze nigdy tego nie żałowałem. O. Searson poświęcił jeden dzień na tę 

celebrację z wyjaśnieniem. W ten sposób nadrobiliśmy zaległości. W polskim 

mszaliku nie widzę śladu tego rytu, a po angielsku nazywa się to "the rite of 

election" albo "enrolment of names" Z Bogiem - Józef Matyjek SJ  

 

. Zwiastowanie Pańskie 
 
W najbliższą środę celebrujemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta 
przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w 
dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by 
zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego 
pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem 
samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu 
uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania. 
Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. 
Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek Świętej 
Rodziny. W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenzy. 
Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele większą i 
bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie 
wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej 
znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej 
Karmiącej. W pobliżu niego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, 
w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z czasów Maryi 
jest jej studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś kościół 
poświęcony świętemu archaniołowi Gabrielowi. 
Nie mamy także pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano 
właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z 
dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, 
które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania 
wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali 
wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 
Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie 
w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku Życia, 
które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat. 
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment 
Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".

 

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: 22 marca 2015 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie".. 

 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 22  marca 2015  
Md'Y - 2:00pm * Dziękczyna za dobre wyniki zdrowia, z prośbą o 
opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. 
Niedziela, 29  marca 2015 
Md'Y - 2:00pm + Z okazji urodzin za świętej pamięci Zosię Nowina 
Konopka. 
Niedziela, 5 kwietnia 2015 
Md'Y - 2:00pm + Jan Zajkowski i zmarłych z rodziny Zajkowski. 
Niedziela, 12 kwietnia 2015 
Md'Y - 2:00pm + Edward Kurzępa w rocznicę śmierci. 

 
OGŁOSZENIA 

 
1. Zapraszam 27 marca 2015 na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 
8:00pm które poprowadzą dzieci, następnie Mszę Świętą. Zapraszam 
młodzież i dzieci. 
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedielę o 1:40pm. 
3. 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Msza Święta o 
8:15pm. 
4. Po Mszy Świętej zapraszamy na kawę i smaczne ciastko. 
 
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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Komentarz do Ewangelii 
    „A kto by chciał Mi służyć, niech 

    idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, 

    tam będzie i mój sługa.” J 12,26 

 

    Służyć to być dla drugiego w 100%. 

    Służyć Jezusowi to iść za Nim i  

    naśladować Go. Być sługą Jezusa to być 

    Jego przyjacielem i bratem. Służyć  

    Jezusowi to największy zaszczyt i  

    radość, bo gdzie jest Pan, tam będzie i 

    Jego sługa. Miejscem Pana jest  

    Królestwo Boże, a miejsce sługi jest u 

    boku jego Pana. 

    Ile czasu każdego dnia poświęcam na 

    służbę Jezusowi, a ile na służeniu  

    własnemu ego? 

 

Z życia Misjonarza 

    Drodzy Przyjaciele, 

    Ojciec Jakub Rostworowski SJ, z którym  

    spędziliśmy razem 15 lat w Mumwba, z  

    końcem roku 2014 został przeniesiony do 

    Kasisi (Zambia). 

    Przez styczeń 2015 pracowałem w Mumbwa 

    jako jedyny ksiądz. 

A z początkiem lutego dołączył do mnie zambijski ksiądz jezuita Maambo 

Choobe SJ. Jest on księdzem od dwóch lat. Pochodzi ze szczepu Tonga, 

znanego z przywiązania do poligamii. Tata ojca Choobe ma 28 dzieci z 3 żon i 

innych 4 kobiet. Dodatkowo na koniec pojął czwartą żonę, która była matką 9 

dzieci z poprzedniego małżeństwa. O. Choobe uważa, że jeżeli ludzie żyją w 

poligamii zanim  dotarł do nich Kościół, ich poligamia powinna być 

respektowana przez Kościół. A jeżeli ktoś najpierw jest chrześcijaninem, a 

potem wchodzi w poligamię, to do takich należy stosować prawo kanoniczne. 

Ciekawe, że nikt z rodzeństwa o. Chobe nie żyje w poligamii. O. Chobe wyjaśnił 

mi, dlaczego kobiety chętnie decydują się, aby być czyjąś kolejną żona? 

"Dlatego, że ostatnia żona jest najbardziej kochana przez męża". 

  

W ramach rekolekcji wielkopostnych zaprosiłem do naszej parafii Irlandczyka 

o. Charlesa Searsona SJ. Prowadził u nas tzw. tutaj nowennę wielkopostną, 

czyli rekolekcje parafialne, przez 9 dni. 

O. Searson odkrył, że nie zrobiliśmy w naszej parafii rytu wpisania do "Księgi 

Życia" imion dorosłych, którzy będą ochrzczeni w wigilię paschalną. Powinno 

się to celebrować w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Ja, gdy zapraszam  

 

 


