
Komentarz do Ewangelii 

7 lutego 2016 

Liturgia słowa ukazuje dzisiaj powołanie trzech ludzi: Izajasza, 

Piotra i Pawła. Powołanie Boże każdego z nich poprzedziło jakieś 

objawienie: Bóg, zanim powierzy człowiekowi szczególną misję, 

objawia się mu i daje się poznać. Wspaniałego objawienia dostąpił 

Izajasz: „Ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym 

tronie”, wokół Niego Serafini upadli na twarz w adoracji, śpiewając: 
„Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów”. Wobec tak wielkiego 

majestatu i świętości Izajasz drży: czuje się bardziej niż 

kiedykolwiek nieczysty, niegodny, by stać w obecności Boga. Lecz 

kiedy słyszy głos Pana mówiącego do niego: „Kogo mam posłać? 

Kto by Nam poszedł?”, nie waha się ani chwili i odpowiada: „Oto ja, 

poślij mnie!”. Nikt nie może samowolnie podjąć się misji 

współpracy z Bogiem; lecz jeśli Bóg go wzywa, to niegodność 
człowieka nie może być powodem do cofnięcia się. 

Całkiem inne są okoliczności ostatecznego powołania Piotra na 

„rybaka ludzi”. Zdarzenie nie zachodzi w świątyni jak w wypadku 

Izajasza, lecz nad jeziorem, w okolicznościach bardzo prostych 

i ludzkich, jak przystoi Bogu, który stał się człowiekiem i przyszedł 

dzielić życie z ludźmi. Kiedy Jezus wygłosił kazanie z lodzi Piotra, 

nakazuje mu zapuścić sieci. „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy 

i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Jego 
uległość i ufność zostały nagrodzone. Zagarnęli takie mnóstwo ryb, 

że sieci się rwały, i napełnili nimi dwie łodzie, „tak, że się prawie 

zanurzały”. Nieprzewidziany cud ukazuje, kim jest Jezus, a Piotr, 

zmieszany jak Izajasz, rzuca się na kolana wołając: „Odejdź ode 

mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. Wobec Boga, który się 

objawia, człowiek ze swej strony stwierdza własną nicość, nędzę, 

odczuwa głęboką potrzebę upokorzenia się. Za aktem pokory idzie 

wielkie wezwanie: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. 
Również tutaj odpowiedź jest natychmiastowa, i to nie tylko 

odpowiedź Piotra, lecz także jego towarzyszy: „I przyciągnąwszy 

łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli na Nim”. 

  

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: 
Wiktor Błach 

Wanda Komor 

Elżbieta Rutkowska 

Lidia Błach 

Maria Nowina-Konopka 

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: 7 lutego 2016 
5 niedziela zwykła 

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. 
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Intencje Mszalne  
Niedziela, 7 lutego 2016 
Md’Y – 2:00pm Dziękczynna z okazji 23. rocznicy małżeństwa 

Beaty i Krzysztofa Bielickich z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla nich i rodziny. 

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Eli Sobolewskiej w dniu urodzin. 

Niedziela, 7 lutego 2016 
MOQ – 7:00 ++ Krzysztof i Elżbieta Krawczyńscy. 

 

Niedziela, 14 lutego 2016 
Md’Y – 2:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emilii Biernat. 

Niedziela, 14 lutego 2016 

MOQ – 7:00  
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 

7 lutego 2016 2:00pm 

I czytanie Anna Oberc 

II czytanie Adam Mider 

Szafarze Dariusz Małacha 

Paweł Chęć 

MOQ 

I czytanie  Genowefa Klas 

II czytanie  Kazimierz Krajewski 
 

Zaświadczenia 

Można odebrać zaświadczenia o złożonych ofiarach w 2015 roku, 

do zeznań podatkowych. Tym, którzy nie odbiorą osobiście, 

zostaną wysłane pocztą. 

 

Środa Popielcowa 

W środę 10 lutego przypada Środa Popielcowa. W tym dniu 

obowiązuje post ścisły i wstrzenięźliwość od pokarmów 

mięsnych. Msza święta z posypaniem popiołem zostanie 

odprawiona o godz. 20:15. 

W Wielkim Poście zapraszam na śpiew Gozrkich Żali 15 minut 

przed rozpoczęciem mszy niedzielnej, natomiast w piątek na 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 20:15. 

 

Składka 

Spodziewana potrzebna kwota $1400 

St. Marguerite d’Youville $ 1530. 

Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 


