
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 28 sierpnia 2016 
Jezus napiętnował wszystkie formy próżności, stawiając we 

właściwym świetle ich prawdziwą marność. Tak było, kiedy faryzeusz 

zaprosił Go na obiad. Widział, jak zaproszeni z pośpiechem zajmowali 

pierwsze miejsca. Scena śmieszna., niesmaczna, a jednak zawsze 

aktualna. Czyż może jakieś miejsce uczynić człowieka większym lub 

lepszym, niż jest? To właśnie jego nędza skłania go, aby pokrywał 

własne braki za pomocą godnego miejsca. A przecież to właśnie 

wystawia go łatwiej na upokorzenia, bo wcześniej czy później zawsze 

się znajdzie ktoś, kto mu wytknie, że rościł sobie za duże pretensje. 

Tego właśnie naucza Jezus mówiąc: „Gdy będziesz zaproszonym, idź 

i usiądź na ostatnim miejscu... Każdy bowiem, kto się wywyższa, 

będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Może się to 

wydawać rzeczą bardzo prostą, a jednak życie wielu ludzi, nawet 

i chrześcijan, sprowadza się mniej lub więcej do wyścigu o pierwsze 

miejsce. A nie brak powodu, by się usprawiedliwiać, bądź to w imię 

dobra, apostolstwa, a nawet chwały Bożej. Lecz jeśli ktoś ma odwagę 

szczerze zbadać siebie, odkryje, że chodzi tutaj tylko o próżność. 

Drugą naukę Jezus kieruje do zapraszającego: „Gdy wydajesz 

obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani 

krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie 

zaprosili i miałbyś odpłatę”. Jezus czyni całkowity przewrót 

w mentalności ówczesnej. Świat zachowuje swoje zaproszenia dla osób, 

które mu przynoszą zaszczyt swoją godnością lub od których może się 

spodziewać jakichś korzyści; postępowanie podyktowane egoizmem 

i próżnością. Lecz uczeń Chrystusa winien postępować przeciwnie: 

zapraszać „ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych”, czyli ludzi 

potrzebujących pomocy, niezdolnych dać „odpłatę”, W ten sposób 

może uważać się nie tylko za uczczonego, lecz „szczęśliwego”, 

ponieważ otrzyma „odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. 

Jednak nie można zmienić mentalności, jeśli się nie jest głęboko 

przekonanym, że tylko te wartości są prawdziwe, które mogą być 

skierowane do wartości wiecznych, i że życie ziemskie jest tylko 

pielgrzymką „do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego”, gdzie 

sprawiedliwi — pokorni i pełni miłości — „są zapisani w niebiosach”. 
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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: 28 sierpnia 2016 

22 niedziela zwykła 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 28 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm O Boże błogosławieństwo dla Oskara z okazji 
urodzin. 
Niedziela,  sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm –  
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

28 sierpnia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Józef Mądrzyk 

II czytanie Kamil Jezierski 

Szafarze Józef Mądrzyk 

   Danuta Wróblewska 

Składki 

21 sierpnia  

St Marguerite  $719 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego sierpnia. 

 

Wszystkim zaangażowanym we wczorajszy Festiwal 

Pierogów serdeczne Bóg zapłać. 

Wygląda na to, że tegoroczny festiwal okazał się 

sukcesem. 

To dzięki Waszej ofierze, pracy i poświęceniu Polski 

Apostolat może istnieć i funkcjonować. 

 

 

 


