Polski Katolicki Apostolat
imienia Świętego Jana Pawła II
prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej

"On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i
powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie
obchodzi, że giniemy?" On wstał, rozkazał wichrowi i
rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się". Wicher się uspokoił i
nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże wam brak wiary?"

Ksiądz Ryszard Czerniak SChr.
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113 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044-4470
tel.: 770-935-1958
e-mail: polskiapostolat@gmail.com
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Adamczyk
webside
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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.

Biuletyn: 21 czerwca 2015
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
"Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu
posłuszne?"
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

** Z okazji rocznicy urodzin Patrycji i Oliwi Mądrzyk o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski.
OGŁOSZENIA
1. Trwamy 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.

2. Zmarła świętej pamięci: Zenona Chmielewski. Msza Święta
pogrzebowa sprawowana była 20 czerwca 2015. Wieczne
odpoczywanie racz dać jej Panie...
3. Dzisiaj przypada dzień ojca. Polacajmy naszych ojców w
modlitwie Bogu.
Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 21 czerwca 2015
„Nauczycielu, nic Cię to nie
obchodzi, że giniemy…?” (Mk
4,
38)
******************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 21 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - + Irena Janina Żabińska
* O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla
Wandy Kaszczewskiej z okazji urodzin.
* O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiękę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Beaty Bielicki z okazji rocznicy urodzin a także
o błogosławięństwo Boże dla jej rodziny.
*O błogosławieństwo Boże dla Kamila Jezierskiego z okazji 33-ciej
rocznicy urodzin.
+ Zenona Chmielewski.
*** Módlmy się za ojców o Boże błogosławieństwo oraz za
zmarłych naszych ojców - o pokój wieczny.
Niedziela, 28 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - +W rocznicę śmierci Franciszka Wróblewskiego
*O zdrowie i Boże bogosławieństwo dla rodzin Głowackich, Bach i
Bartuzi.

Przypomnijmy sobie pewną
mądrą radę św. Ignacego Loyoli:
„Módl się tak, jakby wszystko
zależało od Boga. Działaj tak,
jakby wszystko zależało od
Ciebie”. Niewykluczone, że
impulsem do jej wyrażenia były
słowa Ewangelii, które dziś
słyszymy, a które mówią o
pozornej
„nieobecności”
Chrystusa w sytuacji zagrożenia. Każdy mądry
wychowawca będzie szedł tą drogą. Nie załatwi
wszystkiego do końca za swoich wychowanków. Czasami
zatrzyma krok, ruch, decyzję, by wyzwolić ich
inicjatywę,
a
ostatecznie
ich
dojrzałość.
Czy wyzbyłeś się pretensji do Boga, że nie chce Cię
wyręczyć we wszystkim?

