
Komentarz do Ewangelii 

31 stycznia 2016 
Pierwsze przemówienie, jakie Jezus wygłosił w synagodze 

w Nazarecie, miało podobny przebieg jak to, które nastąpiło 

w synagodze w Kafarnaum. „Wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się 

pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”. Lecz 

Nazaretańczycy wkrótce poddali się myślom zbyt ludzkim; czyż 

Chrystus nie był człowiekiem jak oni, synem Józefa? A jeśli naprawdę 

by! Mesjaszem, dlaczego nie czynił cudów w swojej ojczyźnie, tak jak 

gdzie indziej? Czy nie mieli do tego szczególniejszego prawa jako Jego 

współziomkowie? 

Jezus przeniknął te roszczenia i odpowiada: „Żaden prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie”. I nie przerywając toku myśli, co więcej, 

by wskazać, że nie można Bogu praw dyktować i że jest On wolny 

w rozdzielaniu swoich darów, przypomina, co wydarzyło się wybranej 

spośród wszystkich wdów w Izraelu, wdowie z Sarepty, do której został 

posłany prorok Eliasz, oraz obcokrajowcowi Naamanowi, jedynemu 

trędowatemu, którego uzdrowił Elizeusz. Jezus chce dać do 

zrozumienia swoim współczesnym, że przyszedł, aby przynieść 

zbawienie nie tylko jednemu miastu lub narodowi, lecz wszystkim 

ludziom, i że łaska Boża nie jest związana ani z ojczyzną, ani z rasą lub 

z zasługami osobistymi, ale jest całkowicie darmo dana. Odruch 

Nazaretańczyków był gwałtowny; zaślepieni duchem ludzkim, że nie 

osiągnęli tego, co zamierzali, „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż 

na stok góry... aby Go strącić”. 

Taki los świat gotuje tym, którzy jak Chrystus mają za zadanie głosić 

prawdę. Przypomina to opowieść biblijna o powołaniu Jeremiasza, 

która bardzo dobrze wiąże się z dziś rozważanym opowiadaniem 

Łukasza. Bóg wybrał Jeremiasza na proroka jeszcze przed jego 

narodzeniem, lecz kiedy młodzieniec zaczyna uświadamiać sobie ten 

wybór, lęka się przewidując pełne niebezpieczeństw życie, jakie go 

oczekuje, więc chciałby odmówić. Lecz Bóg dodaje mu odwagi: „Nie 

lękaj się... bo jestem z tobą, by cię chronić”. Człowiek wybrany przez 

Boga jako herold jego słowa, może liczyć na łaskę Bożą, która go 

uprzedziła i będzie mu towarzyszyła we wszystkich okolicznościach. 

Nie braknie mu przeciwności, niebezpieczeństw i ryzyka, jak nie brakło 

ich prorokom i samemu Jezusowi, lecz także Jemu, jak Jeremiaszowi, 

Bóg powtarza: „Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię 

zwyciężyć, gdyż Ja jestem z Tobą, by cię ochraniać”. 
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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: 31 stycznia 2016 
4 niedziela zwykła 

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. 
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Intencje Mszalne  

Niedziela, 31 stycznia 2016 
Md’Y – 2:00pm ++ Elżbieta i Krzysztof Krawczyńscy 

+ Janina Rzędzian (3. rocz.) 

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 błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej dla Eli Sobolewskiej z okazji urodzin. 

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 

31 stycznia 2016 2:00pm 

I czytanie Anna Górczyńska 

II czytanie Paweł Chęć 

Szafarze Anna Górczyńska 

Paweł Chęć 
 

Pogrzeb 

Jak już wiadomo w polskiej społeczności z rejonu Atlanty i nie 

tylko, w czwartek wieczorem zginęli w wypadku samochodowym 

państwo Elżbieta i Krzysztof Krawczyńscy. Msza święte 

pogrzebowa odbędzie się w czwartek o godz. 13:00 w kościele w 

Lawenceville. 

Po mszy świętej spotkanie w sali pod kościołem. 

 

Zaświadczenia 

Za tydzień będzie można odebrać zaświadczenia o złożonych 

ofiarach w 2015 roku, do zeznań podatkowych.  

Miały być na dzisiaj, ale okoliczności i ostatnie wydarzenia 

uniemożliwyły ich przygotowanie. 

Święto Ofiarowania Pańskiego 

We wtorek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. 

Msza św. tego dnia zostanie odprawiona o godz. 20:00. 

Ponieważ następnego dnia przypada wspomnienie św. Błażeja, 

patrona osób cierpiących na choroby gardła, będzie również 

dodane specjalne błogosławieństwo z tej okazji. 

I piątek miesiąca 

5 lutego przypada pierwszy piątek lutego. Msza św. Tradycyjnie o 

21:00, a następnie czuwanie. 

Składka 

Spodziewana potrzebna kwota $1400 

St. Marguerite d’Youville $ 484. 

Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 


