
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 9 października 2016 
Łaska, wdzięczność, dar wiary i życie z wiary, nawzajem przeplatają się 

w dzisiejszej liturgii. Pierwsze czytanie przypomina zdarzenie 

z Naamanem Syryjczykiem, którego prorok Elizeusz uzdrowił z trądu. 

Bóg posłużył się tym cudem, aby objawić się poganinowi i powołać go 

do wiary; uległy łasce, odpowiada nawracając się wewnętrznie 

i wyznając głośno, że Bóg Izraela jest jedynym prawdziwym Bogiem: 

„Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem”. 

Następnie, na znak wdzięczności, składa dar prorokowi, który stał się 

narzędziem jego uzdrowienia. Lecz ten, całkowicie bezinteresowny, 

odmawia przyjęcia. Prawdziwie Boży człowiek, Elizeusz — jak każdy 

prawdziwy prorok — nie chce wykorzystać wdzięczności wierzących, 

by się wzbogacić lub stać się sławnym. 

W pierwszym swoim przemówieniu w synagodze w Nazaret Jezus 

przytoczy fakt uzdrowienia Naamana Syryjczyka — jedynego 

uzdrowionego przez Elizeusza z pominięciem tylu trędowatych 

Izraelitów — by wykazać, że zbawienie nie jest przywilejem 

zastrzeżonym dla Żydów, lecz darem ofiarowanym wszystkim ludziom. 

Podobne wydarzenie będzie miało miejsce później, kiedy podczas 

ostatniej podróży do Jerozolimy Jezus uzdrowi dziesięciu trędowatych, 

z których tylko jeden — cudzoziemiec — powtórzy gest wdzięczności 

Naamana i wraz ze zdrowiem fizycznym otrzyma dar zbawienia. 

Naprzeciw Jezusa wychodzi grupa dziesięciu nieszczęśliwych; 

„zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: »Jezusie, Mistrzu, ulituj się 

nad nami«„. Jest to okrzyk ufności w tego Jezusa, o którym słyszeli, że 

czynił cuda i współczuł nędzom ludzkim; prośba została wysłuchana. 

Pan jednak stawia warunek: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. Czego 

prawo Mojżeszowe żądało od trędowatego już oczyszczonego, dla 

stwierdzenia jego uzdrowienia, tego Jezus żąda od dziesięciu jeszcze 

przed uzdrowieniem, podkreślając w ten sposób wartość posłuszeństwa 

względem prawa. A gdy udają się w drogę, by wykonać rozkaz, zostają 

uzdrowieni. Jednakowe uzdrowienie wszystkich, lecz niejednakowe 

zachowanie się trędowatych. „Wtedy jeden z nich, widząc, że jest 

uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do 

nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin”. Innych dziewięciu nie 

odczuło potrzeby powrotu i podziękowania; może właśnie dlatego, że 

należeli do narodu wybranego, uważali dary Boże za rzecz, która się im 

należy. Samarytanin natomiast, cudzoziemiec, nie śmie sobie rościć 

żadnych praw i uważając się za niegodnego łaski Boga, przyjmuje ją 

sercem pokornym i wdzięcznym. 
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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: 9 października 2016 

28 niedziela zwykła 
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela,  9 października 2016 
Md'Y - 2:00pm + Henryk Florek (1. rocz.) 
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Renaty Kurzak z okazji 
urodzin 
MOQ 7:00pm  

Niedziela, 16 października 2016 
Md'Y - 2:00pm O błog. Boże dla całej naszej wspólnoty. 
+ Robert Rzeszowski (9. rocz.) 
 

OGŁOSZENIA 

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

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Józef Mądrzyk 

Szafarze Józef Mądrzyk 

   Danuta Wróblewska 

MOQ 

I czytanie Zbigniwe Piróg 

II czytanie J v T Dzikowski 

 

Składki 

2 października  

St Marguerite  $653 

MOQ   $358 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 
 

Święto naszego patrona papieża Jana Pawła II 

22 października przypada wspomnienie patrona naszego 

apostolatu Jana Pawła II. Ponieważ niedziela po tym dniu 

wypada 23 października, a pewna grupa z nas będzie w tym 

czasie na kruzie, święto Jana Pawła II będziemy obchodzili 

tydzień wcześniej 16 października. 

 

Chopin Society  

Zaprasza na koncert The Multi Trio dzisiaj niedzielę o 

7:00pm w Roswell Cultural Arts Center 

950 Forrest Street 

Roswell GA 30075 

 

 

 


