
Komentarz do Ewangelii 

28 lutego 2016 
Wezwanie do nawrócenia jest ośrodkiem liturgii dzisiejszej niedzieli. 

Wstęp zawiera opowieść o powołaniu Mojżesza na wodza narodu 

izraelskiego dla zorganizowania wyjścia z Egiptu. Zdarzenie zaczyna 

teofania, czyli objawienie się Boga. Ukazuje się On w krzaku 

płonącym, daje Mojżeszowi usłyszeć swój głos i woła go po imieniu: 

„Mojżeszu, Mojżeszu”. Odkrywa mu zamiar uwolnienia Izraela 

rozkazując stanąć na czele przedsięwzięcia. Tak rozpoczyna się 

pochód Hebrajczyków przez pustynię, który oznacza nie tylko 

uwolnienie ich z niewoli cudzoziemskiego narodu, lecz ma głębsze 

znaczenie. Oddziela ich bowiem od kontaktów z ludem 

bałwochwalczym, oczyszcza obyczaje, odrywa od dóbr ziemskich, 

aby doprowadzić do czystszej religii i ściślejszego obcowania 

z Bogiem, a wreszcie do posiadania ziemi obiecanej. Wyjście narodu 

wybranego jest obrazem drogi oderwania i nawrócenia, jaką w czasie 

Wielkiego Postu powinien obrać każdy chrześcijanin. 

A równocześnie koleje tego narodu, który spędza czterdzieści lat na 

pustyni, nie zdobywając się nigdy na całkowitą wierność Bogu, który 

go obsypał tyloma dobrodziejstwami. 

Również i dzisiaj wspólnota wiernych słyszy z ust Jezusa taką samą 

naukę. Pan na wieść o ucisku politycznym, który pochłonął wiele 

ofiar, odpowiada: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 

grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie”. Twarde słowa pozwalające nam zrozumieć, że 

z Bogiem nie można żartować; wypływają one jednak z miłości. Bóg 

bowiem stara się na wszelki sposób o zbawienie swoich stworzeń. 

Dzisiaj Bóg nie mówi już do swojego ludu przez Mojżesza, lecz przez 

swojego Syna; objawia się nie w krzaku płonącym a nie spalającym 

się, lecz w swoim Jednorodzonym, który, wzywając ludzi do pokuty, 

uosabia nieskończone miłosierdzie i nigdy nie przestaje się litować. 

Jezus dzięki temu miłosierdziu prosi Ojca, aby przedłużył czas 

i poczekał jeszcze, by każdy mógł się opamiętać. Podobnie czyni 

ogrodnik z przypowieści, kiedy na widok nieurodzajnego drzewa 

figowego mówi do gospodarza: „Panie, jeszcze na ten rok je 

pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli 

nie, w przyszłości możesz je wyciąć”. Jezus ofiaruje każdemu 

człowiekowi swoją łaskę, ożywia go przez zasługi swojej męki, karmi 

swoim Ciałem i Krwią, wyjednuje dla niego miłosierdzie Ojca; cóż 

więcej mógłby uczynić? 
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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. 
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Pan jest łaskawy, pełem miłosierdzia. 
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Intencje Mszalne  
Niedziela, 28 lutego 2016 
Md’Y – 2:00pm ++ Sabin, Waleria, Jan Kaszczewscy 

+ Eugenia Wachnik (4. rocz.) 

+ Stefania Cieślak i zm. z rodz. 

+ Zbigniew Galek (8. rocz.) 

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Emilii Biernat. 

Niedziela, 6 marca 2016 
Md’Y – 2:00pm +Dona Overdort. 

+ Irena Janewicz 

MOQ – 7:00pm 
+ Jerzy Mentel  

Wielki Post 

W Wielkim Poście zapraszam na śpiew Gorzkich Żali 15 minut 

przed rozpoczęciem mszy niedzielnej, natomiast w piątek na 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 20:15 (z wyjątkiem 4 marca: 

Droga Krzyżowa o 20:30) 

OGŁOSZENIA 
Służba Liturgiczna 

21 lutego 2016 2:00pm 

I czytanie Kazimierz Krajewski 

II czytanie Anna Standish 

Szafarze Dariusz Małacha 

Anna Górczyńska 
 

Rekolekcje Wielkopostne 

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w naszej wspólnocie 

13 marca. Tegoroczne rekolekcje zostaną poprowadzone przez 

dyrektora donu rekolekcyjnego w Szczecinie, księdza kanonika 

Krzysztofa Krawca. Rekolekcje będą trwały od 13 do 15 marca.  

Spowiedzi w sąsiednich parafiach 

Aby trochę rozładować możliwe kolejki przed świętami, podję 

listę parafii, gdzie będę spowiadał w najbliższym czasie; trzeba 

mnie tylko wyszukać, aby się wyspowiadać w języku polskim: 

2/29 poniedz. St. Monica, Duluth   - 5 -8 

3/2 środa  St. Marguerite,    - od 7 pm 

3/8 wtorek Holy Cross Church, Atlanta - od 7 pm 

3/9 środa Corpus Christi, Stone Mountain - od 7 pm 

3/10 czwartek St. Oliver Plunkett, Snellville - od 7 pm 

 

1. Klub Polski zaprasza na koncert duetu polskich muzyków 

Duo Klavitarre  w piątek 11 marca o 20. Szczegóły w ulotce w 

przedsionku.  

2. Towarzystwo Chopinowskie zaprasza na koncet finalisty 

konkursu Chopinowskiego Georgis Osokins, w niedziele 20 

marca w Roswell. 
 

Składka 

Spodziewana potrzebna kwota $1400 

St. Marguerite d’Youville $ 844. 

Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 


