
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 23 października 2016 
„Modlitwa biednego przeniknie obłoki i wyjedna łaskę; oto oś liturgii 

niedzielnej. Człowiek powinien spełniać dobre uczynki, powinien 

składać Bogu ofiary, lecz nie może myśleć, że tymi środkami „kupi 

sobie” Boga. Bóg nie jest jak ludzie, którzy pozwalają się przekupić 

podarunkami i świadczeniami. On patrzy jedynie na serce tego, kto się 

ucieka do Niego. Jeśli przenosi jednych nad innych, to pewnie tych, 

których Pismo święte nazywa „biednymi Pana”, którzy zwracają się do 

Niego z sercem pokornym, skruszonym, ufającym, przekonani, że nie 

mają żadnego prawa do Jego łask. Pierwsze czytanie jest właśnie 

pochwałą sprawiedliwości Boga, który „nie ma względu na osoby, nie 

jest stronniczy względem nikogo”, owszem, słucha prośby biednego, 

bezbronnego, sieroty i wdowy. Jest to pochwała modlitwy pokornego, 

świadomego własnej nędzy, potrzeby pomocy, zbawienia. Taka 

modlitwa właśnie „przenika obłoki”, wyjednuje sprawiedliwość i łaskę. 

Czytanie Starego Testamentu jest najlepszym wprowadzeniem do 

ewangelicznej przypowieści o faryzeuszu i celniku, w której Jezus 

porównuje modlitwę pysznego z modlitwą pokornego. Faryzeusz 

i celnik przychodzą do świątyni z tym samym zamiarem modlitwy, lecz 

zachowanie się każdego z nich jest zgoła odmienne. Dla pierwszego 

modlitwa jest zwykłym pozorem, by chwalić się własną sprawie-

dliwością, kosztem bliźniego: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy... zachowuję post dwa razy 

w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Kto więc 

może być bardziej sprawiedliwy niż on, który nie ma grzechu 

i wypełnia wszystkie czynności nakazane przez prawo? On czuje, że 

jest godny łaski Bożej, i domaga się jej jako nagrody za swoje dobre 

usługi. Jako doskonały faryzeusz zadowala się sprawiedliwością 

zewnętrzną, prawną, i w niej podoba sobie, a jego serce przepełnia 

pycha i wzgarda bliźniego. Celnik, przeciwnie, uznaje się za grzesznika, 

i słusznie, bo jego postępowanie nie było zgodne z prawem Boga. 

Jednak żałuje i uznaje swoją nędzę moralną, zdaje sobie sprawę, że nie 

zasługuje na łaskę Bożą: „nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 

bił się w piersi i mówił: <Boże, miej litość dla mnie>„. A oto 

zaskakujący wniosek: „Powiadam wam: Ten odszedł do domu 

usprawiedliwiony, nie tamten”. Jezus nie chciał przez to powiedzieć, że 

Bóg woli rozpustnika i oszusta od człowieka uczciwego 

i zachowującego prawo; lecz że woli pokorę grzesznika pokutującego 

niż pychę zarozumiałego sprawiedliwego. 
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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: 23 października 2016 

30 niedziela zwykła 
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 23 października 2016 
Md'Y - 2:00pm 
Niedziela,  30 października 2016 
Md'Y - 2:00pm + Elżbieta Siwik (10. rocz.) 

Wtorek, 1 listopada 2016 
Md'Y - 8:30pm ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
23 października 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Agata Dyrdół 

II czytanie Adam Śniady 

Szafarze Celina Mądrzyk 

   Adam Śniady 

Składki 

16 października  

St Marguerite  $846 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

 

Wypominki 

Już za 9 dni zaczyna się listopad, miesiąc w szczególny 

sposób poświęcony pamięci o naszych zmarłych. Na 

wypominki można wziąć angielskie koperty wyłożone na 

stolikach. Proszę je przynieść, możliwie za tydzień, w 

niedzielę 30 października, gdy wrócimy z wycieczki. 

 

Dzisiaj polską mszę odprawia ks. Adam Ozimek. 
 

 

 


