
Komentarz do Ewangelii 

24 stycznia 2016 
Liturgia dzisiejsza uwydatnia szczególniej celebrację słowa 

Bożego. Pierwsze czytanie przedstawia uroczyste ogłoszenie Prawa 

Bożego w Jerozolimie po powrocie z Babilonu, wobec całego ludu 

zebranego na placu. Czytanie rozpoczyna się „błogosławieństwem” 

kapłana, któremu lud odpowiada „padając na kolana twarzą ku ziemi” 

i trwa „od rana aż do południa”, a wszyscy słuchają stojąc, 

w milczeniu: „uszy całego ludu były zwrócone ku słuchaniu”. 

Szczególnie ciekawy jest płacz ludu, wyraz żalu za własne winy, które 

poznali jasno słuchając uważnie Prawa; na koniec radosne 

oświadczenie: „Ten dzień jest poświęcony Bogu naszemu. Nie 

bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją naszą”. Krótko 

mówiąc, oto całe usposobienie, z jakim należy słuchać słowa Bożego: 

uszanowanie, uwaga, porównanie własnego postępowania ze świętym 

tekstem, żal za grzechy, radość z poznania raz jeszcze woli Bożej, 

wyrażonej w Jego prawie. 

Ewangelia podaje inne ogłoszenie Słowa, mniej okazałe 

zewnętrznie, ale w rzeczywistości nieskończenie uroczyste. Jezus 

w synagodze nazaretańskiej otwiera księgę Izajasza i czyta — 

a niewątpliwie nie jest to przypadek — rozdział dotyczący Jego misji: 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Tylko On może czytać to 

proroctwo w pierwszej osobie, stosując je wprost do siebie. 

Dotychczas odczytywano je zwracając myśl ku zapowiedzianej 

tajemniczej osobistości. Tylko On, ukończywszy czytanie, mógł 

powiedzieć: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. 

Tego zestawienia nie czyni Ewangelista — Łukasz przytacza je tylko 

— lecz sam Chrystus; On jest przedmiotem proroctwa, jest obecny we 

własnej osobie, pełen Ducha Świętego przyszedł głosić zbawienie 

ubogim, nic nie znaczącym, pokornym. On jest „wypełnieniem” 

odczytanego słowa, On Słowo odwieczne Ojca. 

Chrystus jest zawsze obecny w Piśmie świętym, chociaż 

różnorako. Stary Testament zapowiada i przygotowuje Jego przyjście, 

Nowy zaś stwierdza je i głosi Jego posłannictwo. Kto słucha w duchu 

wiary słów Bożych, spotyka zawsze Jezusa z Nazaretu, a każde 

spotkanie wyznacza nowy etap zbawienia. 
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Rada Polskiego 

Apostolatu: 
Wiktor Błach 

Wanda Komor 

Elżbieta Rutkowska 

Lidia Błach 

Paweł Chęć 

Adam Mider 

Grzegorz Kwiatkowski 

Msze święte: 
Każdej niedzieli o 14:00 

St. Marguerite 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: 24 stycznia 2016 
3 niedziela zwykła 

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. 

 

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

 

Intencje Mszalne  
Niedziela, 24 stycznia 2016 
Md'Y – 1:00pm + Stanisława Lender. 

Niedziela, 31 stycznia 
Md’Y – 2:00pm Dziękczynna z okazji 23. rocznicy małżeństwa 

Beaty i Krzysztofa Bielickich z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla nich i rodziny. 

OGŁOSZENIA 
1. Jest do nabycia film na DVD o papieżu Franciszku. Czas ok. 55 

minut, angielska wersja językowa. Cena $ 20. Sam oglądałem, 

film dobry, polecam. 

Służba Liturgiczna 

17 stycznia 2016 2:00pm 

I czytanie Elżbieta Gürtler-Krawczyńska 

II czytanie Elżbieta Szurek 

Szafarze Elżbieta Gürtler-Krawczyńska 

Elżbieta Szurek  

Krótkie sprawozdanie z zebrania Rady i Komisji Finansowej 
1-17-2016 
1- Ksiądz Wiesław Berdowicz powołał zgodnie z wymogami 

Archidiecezji w Atlancie Komisję Finansową w składzie:  Elżbieta 

Krawczyńska, Bogdan Kołodyński i Michał Adamczyk. 

2- Rada została powiększona o dwie osoby: Paweł Chęć oraz Adam 

Mider. 

3- Elżbieta Krawczyńska przedstawiła sytuację finansową Apostolatu: 

- W momencie przejścia do Kościoła St. Marguerite Apostolat 

prowadzi oddzielną księgowość, ale przy kościele amerykańskim i 

pod nadzorem Archidiecezji. 

- Sprawy finansowe cały czas prowadziła Elżbieta Krawczyńska.  

- Zgodnie z prawami Archidiecezji o wszystkim decyduje Ksiądz, 

(Rada i Komisja Finansowa służą radą i pomocą).    

- Archidiecezja oferuje pomoc w prowadzeniu księgowości, którą ma 

się zajmować firma SAS (Shared Accounting Services), która w 

ramach Diecezji bezpłatnie pomaga małym parafiom w 

sprawozdawczości, gromadzeniu rachunków, invoice, informacji o 

depozytach i wypisywaniu czeków. Ponieważ jest to duża pomoc, 

która nas nic nie kosztuje, Ksiądz zdecydował, że skorzystamy z 

propozycji. Konta zostaną uporządkowane, zmieni się Bank ale 

nadal będą to konta Apostolatu i tylko nasz ksiądz, obecnie ks. 

Wiesław i Elżbieta Krawczyńska będą mogli dysponować 

funduszami. Firma SAS, będzie bezpośrednimi wykonawcami, np. 

Ksiądz będzie do nich kierował podpisane rachunki, a od nich 

otrzymamy czeki. Firma będzie robiła wymagane raporty. 

      Proces zaczął się parę miesięcy temu i jeszcze jakiś czas potrwa 

zanim w pełni nastąpi zmiana. Sprawami finansowymi z ubiegłego 

roku nadal zajmuje się Elżbieta Krawczyńska i obecnie są na etapie 

wypisywania listów dla ofiarodawców do rozliczenia podatkowego. 
 

Wszystkie uwagi i propozycje prosimy kierować bezpośrednio do  

ks. Wiesława Berdowicza. 
 

Składka 

Spodziewana kwota $1400 

St. Marguerite d’Youville $ 611 

 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


