
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 27 września 2015 
Dzisiejsze pierwsze czytanie przytacza jedno z rzadkich proroctw 

starotestamentowych zapowiadających, że Bóg wyleje swojego 

Ducha nie tylko na niektóre wybrane grupy, lecz na wszystkich 

ludzi. Kiedy Mojżesz nie czując się na siłach, by nieść ciężar całego 

ludu, prosił Boga o pomoc, Bóg „wziął z ducha, który był w nim, 

i przekazał go siedemdziesięciu starszym” zebranym wokół Namiotu 

Spotkania. Wtedy zdarzyło się, że inni dwaj ludzie obcy zaczęli 

prorokować na równi z nimi. Młodziutki Jozue, oburzony tą 

niewłaściwą sytuacją, protestuje i prosi Mojżesza, aby im zabronił. 

Lecz ten, bardziej oświecony i mądry, odpowiada: „Czyż zazdrosny 

jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan 

swego Ducha”. Kto obarczony jest tą ciężką odpowiedzialnością, że 

musi mówić i działać w imieniu Ducha, zamiast być zazdrosnym 

weseli się, kiedy dzieli ją z innymi i jest gotów uznać dar 

przepowiadania, gdziekolwiek by się objawiał, byleby tylko był 

prawdziwy. Wypaczenia zaczynają się wtedy, gdy poszczególni 

ludzie sami uznają się za proroków, chociaż rzeczą Kościoła jest 

uznać ich za takich, podobnie jak to uczynił Mojżesz odnośnie do 

dwóch ludzi w obozie. 

Ewangelia z dnia przedstawia podobne zdarzenie: uczniowie, 

gorliwsi niż Jozue, widząc, jak ktoś wyrzucał złe duchy w imię 

Jezusa, zabraniają mu tego dla tej prostej przyczyny, że nie należy 

do grona uczniów Jezusowych. Jest to w zasadzie zazdrość grupy. 

Lecz Jezus, podobnie jak Mojżesz, nie pochwala tego, ponieważ 

każdy, kto czyni dobrze w Jego imię, choćby nawet nie należał do 

Kościoła, wykazuje, że jest mu duchowo bliski i że posiada 

przynajmniej zarodek wiary, dlatego należy go szanować i życzliwie 

się do niego odnosić, oczekując z ufnością, że zarodek się rozwinie. 

„Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”, mówi Pan. I aby 

potwierdzić, że cokolwiek jest pełnione w Jego imię, ma zawsze 

wartość, dodaje: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że 

należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody”. Nawet najmniejszy dobry uczynek spełniony ze względu 

na Chrystusa nie ginie, choćby spełnił go ktoś, kto nie należy do 

wspólnoty wierzących. Każdy uczynek spełniony na rzecz braci lub 

tego, kto w Kościele zastępuje Pana, Pan uznaje i wynagradza jako 

spełniony dla siebie.  
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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
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Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. 

 
    

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 27 września 2015 
Md'Y - 2:00pm – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
Joanny i Justyny z okazki urodzin. 
O Boże błogosławieństwo dla Gracjana Jezierskiego z okazji 11. 
urodzin. 
Dziękczynna i z prośbą do Matki Bożej Częstochowskiej o Boże 
błogosławieństwo i dalszą opiekę dla Elżbiety Bielickiej z okazji 18. 
urodzin. 

 
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 jubilaton najbliższego tygodnia 

składam życzenia Bożogo błogosławieństwa. 

4. 4 października w naszej wspólnocie będziemy gościć zespół z 

Wrocławia wykonujący tańce ludowe. W związku z tym tego dnia 

nie będzie mszy w Norcross. Mile widziani byliby również chętni, 

którzy pomogliby w zwiedzaniu miasta. 
 

Sprawozdanie z zebrania 9.19.2015 z Mr. Floyd  FARABAUGH 

przedstawicielem koscioła St. Marguerite d'Youville 

Mr. Farabaugh  zaprosił na spotkanie ksiedza Wiesława i Elżbieta Gürtler-

Krawczyńską.  

Przekazuję Panstwu Uwagi  po Festiwalu Pierogów 2015:  

1/ kościół jest mały - osiagnęlismy według niego - granice maksymalnego  

przepływu gości. 

2/ sprzątanie było dobrze zorganizowane - usuwanie śmieci etc - nie mają 

zastrzeżeń. 

3/ zabrudzony jest dywan w okolicy stoiska Bakery and Cafe Jacka Mroczka, 

ciemne plamy i jasne plamy.  Również widoczna jest smuga  brudu wzdłuż 

całej podłogi, na srodku; jego przypuszczenie: worek plastikowy wyciągnięty 

z kubła był ciągnięty po wykładzinie podłogowej. Tego nie powinno sie robić. 

Worek należy wyjąć po dowiezieniu plastikowego kubła do patio. Prośba do 

PCAAA o zamówienie czyszczenia dywanu. 

4/ nadal prośba o ustawianie  krzeseł i stołów według wzoru podanego na 

zdjęciach w Sali parafialnej. Barakuje 6 stołów, nie maja pretensji do nas, 

tylko pytanie ogólne czy ktoś nie pożyczyl? 

5/  ważna wiadomość: został wymontowany i sprzedany, używany w 

kościele do smażenia ryb i gotowania pierogow tzw. tilted skillet, który 

używalismy do gotowania pierogów (zdjęcie); K of C zakupią specjalne dwa 

urządzenia 

 nadające się tylko do smażenia ryb.

 

 


