
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 30 października 2016 
To, co Księga Mądrości stwierdza ogólnie, ewangelia dzisiejsza ukazuje 

w konkretnym i bardzo wymownym zdarzeniu: w nawróceniu Zacheusza 

celnika. Zanim Jezus wszedł do Jerycha, spotkał niewido-mego, który 

wystąpił spośród tłumu i głośno wołając ku Niemu, prosił o łaskę 

odzyskania wzroku. Nieco później przechodził przez miasto i oto 

niewielkiego wzrostu Zacheusz przeciska się przez tłum i wdrapuje na 

drzewo, pragnąc również zobaczyć Jezusa. Pragnie poznać Mistrza, 

o którym tyle słyszał z opowiadań, a może nawet opisów Jego dobroci 

względem celników. Była to w istocie rzecz niesłychana, aby nauczyciel 

Izraela zajmował się tymi ludźmi, których unikali i nienawidzili wszyscy 

z powodu ich zawodu urzędników cesarstwa rzymskiego, i uważali za 

nieprzyjaciół ludu. Zacheusz jako ich naczelnik był bardziej znany 

i nienawidzony niż inni; nie mógł zatem przejść nie zauważony. Lecz on 

nie przejmuje się ludem ani nie obawia się narazić na pośmiewisko 

i drwiny; usiłuje jedynie zobaczyć Pana i czeka na Jego przejście, śledząc 

wszystko z wysokości drzewa figowego: „Gdy Jezus przyszedł na to 

miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, 

albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Jezus wie dobrze, 

kim jest Zacheusz: to celnik, który wzbogacił się na pieniądzach 

wyłudzonych od ludu. A jednak nie gardzi nim i nie gani go, co więcej, 

zwraca się do niego przyjaźnie i zamierza odwiedzić jego dom. Zacheusz, 

który nigdy nawet nie śnił o czymś podobnym, schodzi pospiesznie 

z drzewa i przyjmuje słowa Chrystusa z wielką radością. Ludzie zgorszeni 

szemrają; on jednak nie zwraca na to uwagi; z Mistrzem, który poruszył 

jego serce, ma załatwić sprawy o wiele waż-niejsze: „Panie, oto połowę 

mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 

poczwórnie”. Jest to całkowite nawró-cenie. Wystarczyła obecność 

i dobroć Pana, by oświecić sumienie człowieka bez skrupułów, 

przyzwyczajonego do nieuczciwego zysku. Lecz Zacheusz okazał dobre 

przygotowanie, które otwarło go na łaskę: szczere pragnienie zobaczenia, 

spotkania Jezusa. A teraz słyszy, jak do niego mówi: „Dziś zbawienie stało 

się udziałem tego domu... Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, 

co zginęło”. Celnikowi, którego faryzeusze uważali za grzesznika 

nieodwołalnie straconego, zostało dane zbawienie, a on je przyjął 

otwierając swój dom i serce Zbawicielowi. Chrystus czyni bezustannie ten 

sam dar każdemu człowiekowi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 

wieczerzał, a on ze Mną”. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie 

zadowala się nawracaniem ludzi i przebaczaniem, lecz ofiaruje im swoją 

przyjaźń, zapraszając do zjednoczenia z sobą. 

Polski Katolicki Apostolat 

imienia Świętego Jana Pawła II 

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe 

dla Polonii Zagranicznej 

 
Ksiądz Wiesław Berdowicz SChr. 

Biuro Apostolatu: 
113 Gloster Rd. 

Lawrenceville, GA 30044-4470 
tel.: 770-935-1958 

e-mail: polskiapostolat@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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: 30 października 2016 

31 niedziela zwykła 
Będę Cię wielbił, Boże mój i królu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 Wszystkich Świętych 
Md'Y - 8:30pm ++ Za zmarłych polecanych w wypominkach 

Środa, 2 listopada 2016  
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
Md'Y – 8:30pm++ Za zmarłych polecanych w wypominkach 

Piątek, 4 listopada 2016 
Md'Y - 9:00pm 

OGŁOSZENIA 

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

I czytanie Kazimierz Krajewski 

II czytanie Adam Śniady 

Szafarze Józef Mądrzyk 

   Lidia Błach 

Składki 

23 października  

St Marguerite  $??? 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Wypominki 

Już we wtorek zaczyna się listopad, miesiąc w szczególny 

sposób poświęcony pamięci o naszych zmarłych. Na 

wypominki można wziąć angielskie koperty wyłożone na 

stolikach. 

 

 

 


