
 

Komentarz do Ewangelii 
Niedziela, 30 sierpnia 2015 

Dzisiejsza liturgia omawia szczególnie bogaty temat prawa Bożego. 

Pierwsze czytanie przedstawia wierność prawu jako istotny warunek 

przymierza z Bogiem, a zatem jako odpowiedź na Jego miłość. Dzięki 

niej Pan stał się tak bliski swojemu ludowi, że jest dla nas osiągalny, 

ilekroć Go szukamy i wzywamy. Przestrzeganie Bożych nakazów nie 

uciska ludzi ani nie czyni ich niewolnikami, lecz daje prawdziwe życie 

oparte na przyjacielskim obcowaniu z Bogiem, życie zmierzające do 

posiadania ziemi obiecanej, która jest figurą wiecznej szczęśliwości. 

„Teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, 

abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan”. 

Wykonywanie prawa uszlachetnia człowieka, czyniąc go uczestnikiem 

mądrości Boga, który je ustanowił, daje mu pewność, że idzie drogą 

prawdy i dobra, radość, że został dopuszczony do Jego obecności. 

„Panie, kto będzie przebywał w Twym przybytku? — powtarza psalm 

responsoryjny, — Ten, który postępuje bez skazy, działa 

sprawiedliwie... nie rzuca oszczerstw swym językiem... nie czyni 

bliźniemu nic złego”.  

Ewangelia rozwija i uzupełnia pojęcia wyrażone w czytaniach. Mojżesz 

powiedział: „Nic nie dodacie do tego... i nic z tego nie odejmiecie, 

zachowując nakazy Pana”. Niestety, niewczesna gorliwość nagro-

madziła wokół prawa nieskończoną ilość drobnych przepisów, które 

zaciemniły główne nakazy do tego stopnia, że współcześni Jezusowi 

gorszyli się, iż Jego uczniowie pomijali pewne obmywania rąk, 

„kubków, dzbanków, naczyń miedzianych”. Jezus przeciwstawił się 

z mocą takiej skostniałej mentalności: „Obłudnicy... uchyliliście 

przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Jezus potępia 

wszelkie bezduszne trzymanie się prawa, lecz pragnie, by szczerze go 

przestrzegano, ono bowiem jest rzeczywistością prawdziwie istotną 

i wewnętrzną, bo „nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co 

mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to 

czyni człowieka nieczystym”. To obłuda myć skrupulatnie ręce lub 

skrupulatnie zważać na rzeczy zewnętrzne, serce zaś mieć pełne 

występków. Dlatego wnętrze człowieka powinno być oczyszczone, bo 

stamtąd pochodzą „złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 

cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 

obelgi, pycha, głupota”. Bez oczyszczenia serca nie można zachować 

prawa Bożego, ponieważ ono właśnie zmierza do uwolnienia człowieka 

od namiętności i występku, by uczynić go zdolnym miłować Boga 

i bliźniego. 

Polski Katolicki Apostolat 
imienia Świętego Jana Pawła II 

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe 

dla Polonii Zagranicznej 

 
Ksiądz Wiesław Berdowicz 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 
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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: 30 sierpnia 2015 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczpione w was słowo, 

które ma moc zbawić wasze dusze. 

 
      

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 30 sierpnia 2015 
Md'Y - 2:00pm – Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla 
Marioli i Kazimierza Krajewskich w 35. rocz. ślubu 
+ Bogdan Giergielewicz (1. rocz.) 
+ Stanisław Cieślak (8. rocz.) i zm. z rodz. 
+ Barbara Hibner 
O zdrowie dla Aniczka Siatka 
 

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. Od kilku lat nasza wspólnota podejmuje wysiłek modlitwy do 

Maryi – Matki Kapłanów o nowe powołania kapłańskie i 

zakonne. Obecny obraz powołań możemy określić jako 

nienaklepszy, choć na pewno nie jest tragiczny. W tym roku nasz 

nowicjat opuści sześciu nowicjuszy i rozpocznie studia w 

seminarium, a do nowicjatu jak na razie zgłosiło się czternastu 

kandydatów; zobaczymu ilu z nich dotrwa do końca nowicjatu i 

seminarium. Serdecznie zachęcam do przyjmowania Obrazu 

Matki Boskiej do swoich domów i modlitwy o powołania. 

3. Rejestracja do Polskiej Sobotniej Szkoły w Norcross jest 

otwarta do festiwalu pierogów, szkoła prowadzi zajęcia w soboty 

od 10-13. Dzieci można zarejestrować po Mszy Świętej u pani 

Ani Standish. Rejestracji można tez dokonac przez internet na 

stronie polishclubofatlanta.org. 

4. W najbliższym tygodniu obchodziny pierwszy piątej i pierwszą 

sobotę miesiąca. Tradycyjnie Msza o 9:00 wieczorem (wcześniej 

okazja do spowiedzi), adoracja oraz msza po północy. 

5. Wczorajszy festiwal pierogów okazał się wielkim sukcesem. 

Przybyło o wiele więcej gości niż się spodziewaliśmy. Zdaję 

sobie sprawę jak wiele przygotowań i pracy to wymagało. Na 

bardziej osobiste podziękowania jeszcze przyjdzie czas, ale 

teraz, tak jeszcze w gorączce pofestiwalowej: serdeczne Bóg 

zapłać za cały, czasem ogromny, wysiłek. 

 



 


