
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 21 sierpnia 2016 
Liturgia dzisiejszej niedzieli w całej rozciągłości ukazuje nam temat 

powszechnego zbawienia. „Przybędę, by zebrać wszystkie narody 

i języki — mówi Pan — przyjdą i ujrzą moją chwałę”. Jak rozłam 

wśród ludzi jest znakiem grzechu, tak ich zjednoczenie jest znakiem 

zbawczego dzieła Boga i Jego miłości ku wszystkim. Pośle On 

potomków Izraela, którzy pozostali Mu wierni, w dalekie kraje, aby 

przyczynili się do poznania Jego Imienia. Poganie nie tylko nawrócą 

się, lecz przyprowadzą do Jerozolimy „w ofierze dla Pana” 

rozproszonych Żydów. A spośród samych pogan nawróconych Bóg 

wybierze sobie niektórych jako kapłanów. Jest to najwyższe zrównanie 

podziału między Izraelem a innymi narodami; nieraz zapowiadali je 

prorocy, lecz mało je rozumiano. Dopiero Jezus je urzeczywistni, 

przygotowując doń drogę swoim nauczaniem i jednocząc narody przez 

krew swojego Krzyża. 

Ewangelia dzisiejsza przytacza właśnie naukę Jezusa dotyczącą tego 

tematu. Powodem jej stało się pytanie: „Panie, czy tylko nieliczni będą 

zbawieni?”, Jezus pomija tę sprawę i zmierza w samo sedno: wszyscy 

mogą się zbawić, zbawienie bowiem jest ofiarowane wszystkim, lecz 

aby go dostąpić, każdy powinien nawrócić się spiesznie, zanim nie 

będzie za późno. Jezus stara się wykazać ciasnotę mentalności 

żydowskiej i twierdzi, że w dzień ostatecznego rozrachunku nic nie 

będzie znaczyła przynależność do narodu wybranego ani zażyłość 

z Nim, dlatego na próżno zaczną mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy 

z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś!”. Jeśli bowiem tym 

przywilejom nie będą odpowiadały wiara i uczynki, to nawet dzieci 

Izraela zostaną wyłączone z królestwa Bożego. „Przyjdą ze wschodu 

i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi”. Żydzi zostali powołani jako pierwsi, ale jeśli się nie 

nawrócą i nie przyjmą Chrystusa, to zastąpią ich inne narody powołane 

jako ostatnie. To samo trzeba powiedzieć o nowym Ludzie Bożym. 

Przywilej należenia do Kościoła nie prowadzi do zbawienia, jeśli nie 

towarzyszy mu całkowite przylgnięcie do Chrystusa i do Jego 

Ewangelii. Wierzący nie mogą zamykać się w swoich przywilejach, 

lecz właśnie one powinny ich zobowiązywać, by skłaniali się ku 

wszystkim braciom i pociągali ich do wiary. Wobec Boga nie znaczą 

nic przywileje, lecz jedynie pokora wykluczająca wszelkie roszczenia; 

ma znaczenie miłość, która otwiera serce na szukanie dobra innych; ma 

znaczenie duch wyrzeczenia, który daje męstwo, by „wchodzić przez 

ciasne drzwi” pokonując wszelki egoizm. 
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Rada Polskiego 

Apostolatu: 
Wiktor Błach 

Wanda Komor 

Elżbieta Rutkowska 

Maria Nowina-Konopka 

Paweł Chęć 

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: 21 sierpnia 2016 

21 niedziela zwykła 

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 21 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla 
Haliny i Janusza Chęć z okazji 50. rocz. ślubu. 
Niedziela, 28 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm –  
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

14 sierpnia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Jakub Białek 

II czytanie Maja Chęć 

Szafarze Paweł Chęć 

   Józef Mądrzyk 

Składki 

7 sierpnia  

St Marguerite  $398 

MOQ   $338. 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

 



Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego sierpnia. 

 


