
 

 
 

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 
przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie 

pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc 
zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła 
bowiem: "Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa". 
Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z 
dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od 

Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął się mojego 
płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, że tłum zewsząd Cię 
ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął?" On jednak rozglądał się, aby 

ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i 
drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała 
Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, 

idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości". 
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Rada Polskiego Apostolatu: 
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                         Adamczyk 
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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. 

 

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


Biuletyn: 28 czerwca 2015 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, 

a na życie rzucił światło przez Ewangelię. 
 

Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 
"Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, 

wstań". 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 28 czerwca 2015 
Md'Y - 2:00pm - +Za świętej pamięci Franciszka Wróblewskiego 
w rocznicę śmierci. 
*O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin Głowackich, Bach i 
Bartuzi. 
** Z okazji rocznicy urodzin Patrycji i Oliwii Mądrzyk o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski. 
** O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla 
Moniki Szymonik z okazji urodzin. 
+ Za świętej pamięci Annę Bartoszuk - od Anny i Emilii. 

 
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. Pierwszy Piątek Miesiąca - 3 lipca 2015. 8:30pm - możliwość 
skorzystania z sakaramentu spowiedzi. 9:00pm - Msza Śwęta. 
Następnie adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Po północy 
Msza Święta wotywna za wstawiennictwem Najświętszej Maryi 
Panny zokazji pierwszej soboty miesiąca.  

 

3. Kielich i ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej dzisaiaj zabiera pani 
Janina Głowacka. 

Komentarz do Ewangelii 

    Niedziela, 28 czerwca 2015 
    „Nie bój się, tylko wierz…” 

    (Mk 5, 36) 
Tymi słowami Jezus zwraca się do człowieka, którego 12 

letnia córka właśnie zmarła. Odsuwa na bok całe jego 
cierpienie, ból, stratę i mówi mu, że wystarczy  wierzyć, 

żeby to wszystko  udźwignąć. W innym miejscu w tej 
samej ewangelii od wiary uzależnia zbawienie (por. Mk 

16, 16), a więc całą naszą wieczną  przyszłość. Jednym 
słowem, według Jezusa wszystko zależy od wiary, a więc 

od tego, jak jesteśmy zjednoczeni z Nim na co dzień, 

gdyż wiara jest odpowiedzią na jego objawienie. Czyli 
jednak nie może ona być jedynie dodatkiem do naszego 

życia, ale samym jego centrum. 
Czy spojrzałeś już kiedyś tak na swoją wiarę? 

 

 


