
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 11 września 2016 
Niedługo po zawarciu Przymierza z Izraelitami Bóg widzi, że ci 

w czasie nieobecności Mojżesza sporządzili sobie złotego cielca. 

Rozgniewany taką niewiernością, zamierza ukarać lud zniszczeniem. 

I jak kiedyś objawił Abrahamowi swój plan przeciw Sodomie 

i Gomorze, tak teraz objawia Mojżeszowi swój plan dotyczący Izraela: 

„Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto 

w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, 

a ciebie uczynić wielkim ludem”. Wydaje się, jakby Bóg obawiał się 

wstawiennictwa Mojżesza za ludem. Zapewnia więc, że zostanie 

ocalony i będzie głową nowego wielkiego narodu. Lecz Mojżesz nie 

myśli o sobie, pragnie tylko ocalić lud, który kocha, i jak niegdyś 

Abraham zanosi śmiałe błaganie. Nie może liczyć na jakąś ilość 

sprawiedliwych, bo zgrzeszył cały naród, lecz stawia śmiało na miłość 

Boga względem Izraela. Przypomina Mu cuda, dzięki którym 

wyprowadził go z Egiptu, a także obietnice dane patriarchom, 

perswaduje że powinien oszczędzić lud dla sławy swojego imienia! 

W tej modlitwie Mojżesz podnosi się jak olbrzym w walce z Bogiem, 

by wyjednać ocalenie swojego ludu. I Bóg go wysłuchał. 

Lecz wielki Mojżesz jest tylko bladą figurą Jezusa, pośrednika 

nieskończenie bardziej potężnego, który nie musi walczyć z Bogiem, by 

wyjednać miłosierdzie dla grzesznej ludzkości — On sam bowiem jest 

zapłatą za grzech. Przychodzi natomiast oznajmić światu radość Boga 

z nawrócenia grzeszników. Opowiada o niej szczególnie w trzech 

uroczych przypowieściach o miłosierdziu, przedstawionych 

w dzisiejszej ewangelii. Wszystkie podkreślają szczególnie radość 

człowieka znajdującego to, co stracił. Pasterz znalazłszy swoją owcę 

„bierze ją z radością na ramiona”, powraca do domu, zaprasza 

przyjaciół i sąsiadów, aby się z nim cieszyli. Niewiasta przeszukawszy 

starannie cały dom, by znaleźć zagubioną monetę, czyni podobnie: 

„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. O wiele 

więcej czyni ojciec widząc powracającego wreszcie syna, który dawno 

go opuścił; nie myśli o robieniu mu wyrzutów, lecz o przyjęciu go: 

„Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, 

a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. Uczta tak okazała, że wywołuje 

oburzenie i protesty starszego syna. Jezus zapewnia: „Tak samo 

w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 

nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy 

nie potrzebują nawrócenia”. Czy to oznacza, że Bóg bardziej miłuje 

nawróconych grzeszników niż dzieci zawsze Mu wierne? 
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Msze święte: 
Każdej niedzieli o 14:00 
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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 
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http://www.pcaaa.org/index.html


Biuletyn: 11 września 2016 

24 niedziela zwykła 
Wstanę i wrócę do mojego ojca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela,  11 września 2016 
Md'Y - 2:00pm – + Stanisław Cieślak i zm. z rodziny. 
++ Anna, Franciszek Maro 
MOQ – 7:00pm – O błogosławieństwo Boże dla Pauliny 
Jezierskiej z okazji ur. 

Niedziela, 18 września 2016 
Md'Y - 2:00pm Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i 
potrzebne łaski dla całej rodziny Szymonik 
+ Eleonora Cieślak (5. rocz.) 
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

11 września 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Jakub Białek 

II czytanie Gracjan Jezierski 

Szafarze Józef Mądrzyk 

   Adam Śniady 
 

11 września 2016 7:00pm MOQ 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Anna Górczyńska 

Katecheza 

Rozpoczynamy dziś rok katechetyczny, na razie powoli, 

zapisami i sprawami organizacyjnymi. 

 

Składki 

4 września  

St Marguerite  $466 

MOQ   $577 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

 

Wszystkim zaangażowanym w Festiwal Pierogów 

serdeczne Bóg zapłać. 

Wygląda na to, że tegoroczny festiwal okazał się 

sukcesem. 

Sprzedaliśmy więcej pierogów, gołąbków i piwa niż rok 

temu, ale musieliśmy kupić skillet oraz choć częściowo 

zwrócić koszty podróży (nie wiemy czy konsulat nam 

zwróci). Według wstępnych podliczeń wyrównaliśmy 

zeszłoroczny wynik 18.700 czystego zysku. 

To dzięki Waszej ofierze, pracy i poświęceniu Polski 

Apostolat może istnieć i funkcjonować. 

 


