
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 4 października 2015 

Pierwsze czytanie, psalm responsoryjny i Ewangelia z dnia zbiegają 

się w temacie rodziny. Ze Starego Testamentu czytamy wspaniałą 

kartę Księgi Rodzaju, gdy Bóg przyprowadza przed człowieka 

„wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne”, aby 

każdemu dał nazwę i przekonał się, czy między nimi znajduje się 

odpowiednia „pomoc” dla niego. Adam daje nazwę każdemu 

zwierzęciu, lecz żadne nie zaspokaja jego potrzeby towarzystwa 

i miłości. Wśród tak wielkiej rozmaitości istot żyjących człowiek 

zostaje sam, oddalony od wszystkich, wskutek najwyższego daru 

rozumu i woli, który go czyni „obrazem” Boga. Wówczas Bóg stara 

się wypełnić jego samotność: „Nie jest dobrze, zęby mężczyzna był 

sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Stwarza 

niewiastę, a kiedy mu ją ukazuje, Adam unosi się radością, 

rozpoznając w niej towarzyszkę we wszystkim podobną do siebie: 

„Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” 

Niewiasta stworzona, aby stać się pomocą dla mężczyzny, uzupełnia 

go, podobnie jak on ją uzupełnia. Ta sama natura ludzka, lecz 

zróżni-cowana w obydwu płciach, które według planu Bożego mają 

wielkie zadanie dopełniać się, podtrzymywać wzajemnie 

i współpracować z Nim dla rozmnożenia rodzaju ludzkiego. Stąd 

wniosek: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją 

i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. 

Nierozerwalność małżeństwa tutaj ma swój korzeń, swoje głębokie 

i święte uzasadnienie. 

Kiedy faryzeusze będą pytali Jezusa o rozwód, dozwolony przez 

Mojżesza w pewnych wypadkach, wtedy nie uczyni On żadnej 

różnicy, lecz zniesie go w sposób najbardziej bezwzględny 

odwołując się właśnie do tych słów Pisma. Pan oświadcza, że prawo 

Mojżeszowe było dane „przez wzgląd na zatwardziałość serc” ludzi, 

na początku zaś stworzenia nie było tak, Bóg bowiem stwarzając 

mężczyznę i niewiastę chciał, by byli złączeni „tak, by byli oboje 

jednym ciałem”. I kończy: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek 

niech nie rozdziela”. Kiedy uczniowie prosili Go o dalsze 

wyjaśnienie, Jezus potwierdził jeszcze tę naukę. W ten sposób 

nierozerwalność małżeństwa, potwierdzona już w zaraniu ludzkości, 

została w pełni odnowiona przez Pana. Ona zabezpiecza trwałość 

i świętość rodziny nie tylko dla dobra małżonków, lecz także dla 

dobra dzieci. 
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Rada Polskiego Apostolatu: 
Prezes:             Maryla          

                         Adamczyk 
Vice-prezes:     Wiktor Błach 
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Katechizacja:   Elżbieta            

           Rutkowska 

                         Lidia Błach 

                         Michał      

                        Adamczyk 
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                        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: 4 października 2015 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie,  

Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 4 października 2015 
Md'Y - 2:00pm – Dziękczynna za 14 lat małżeństwa Pauliny i 
Kamila Jezierskich z prośbą o daldze błogosławieństwo dla całej 
rodziny. 
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława Janewicza z 
okazji urodzin. 
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny Kaszczewskiej o 
okazji urodzin. 
MOQ – 7:00 – nie ma mszy 

 
OGŁOSZENIA 

1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25. 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. Polska Szkoła sobotnia Polskiego Klubu rozpoczyna 

zajęcia 13 października w Norcross. Więcej informacji u pani 

Ani Standish. Rejestracji można tez dokonac przez internet 

na stronie polishclubofatlanta.org 

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego 

tygodnia składam życzenia Bożego błogosławieństwa. 

4. Gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie zespół Jedliniok z 

Wrocławia wykonujący tańce ludowe. Zapraszamy 

wszystkich na dzisiejszy występ. 

W związku z tym dzisiaj nie będzie mszy w Norcross. 

5. Pomoc liturgiczna 

I czytanie  Agata Dyrdół 

II czytanie  Adam Mider 

Szafarze  Dariusz Malacha 

  Irena Janewicz 

 

 

 


