
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 10 kwietnia 2016 
Ukazanie się Jezusa nad jeziorem łączy się ze szczególnymi 

wydarzeniami: cudowny połów stu pięćdziesięciu trzech dużych ryb, 

śniadanie przygotowane przez Zmartwychwstałego na piasku, nadanie 

prymatu Piotrowi. Piotr, pobudzony miłością ku Jezusowi, pierwszy 

wybiega na spotkanie z Nim, a Pan po skończeniu posiłku zapytuje go 

właśnie o tę miłość. Musiało być przykre dla Apostoła to, że Pan 

trzykrotnie pyta o tak delikatną sprawę, lecz w ten sposób Jezus 

doprowadza go niepostrzeżenie do naprawienia trzykrotnego zaparcia 

się Pana; zarazem daje mu poznać, że człowiek jedynie wtedy może 

być pewnym swojej miłości ku Bogu, kiedy tę pewność opiera tylko 

na Nim. Piotr zrozumiał i po trzecim pytaniu, „zasmucony”, lecz 

bardziej pokorny, odpowiada: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, 

że Cię kocham”. Dzięki tej pokorze i ufności Apostoł zostaje 

ustanowiony głową Kościoła. Musi jednak wiedzieć, że nie chodzi 

tutaj o zaszczytny tytuł, lecz o służbę podobną do tej, jaką Jezus pełnił 

dla ludzi, ofiarując się dla ich zbawienia, dlatego słyszy słowa: „Gdy 

się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze 

i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. 

Dzieje Apostolskie ukazują Piotra na czele Apostołów pozwanych 

przed synedryn za to, że głosili imię Jezusa. Po oświadczeniu, że 

„trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”, Piotr odważnie głosi 

Zmartwychwstanie: „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego 

straciliście, zawiesiwszy na drzewie”. Gdy wraz z innymi wyszedł 

z więzienia, wie, że może go spotkać coś gorszego, lecz nie obawia 

się, bo całą ufność swoją złożył w Zmartwychwstałym i zrozumiał, że 

powinien naśladować Go również w cierpieniach. Przemówienie 

Piotra jest poparte szczególnym stwierdzeniem: „Dajemy temu [Męce 

i Zmartwychwstaniu] świadectwo, my właśnie oraz Duch Święty, 

którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”, co znaczy, że 

Duch Święty przemawia przez usta każdego, kto będąc posłuszny 

Bogu głosi Ewangelię, nie zważając na żadne ryzyko. Dla Apostołów 

owo ryzyko staje się natychmiast rzeczywistością, zostają bowiem 

skazani na biczowanie, a znoszą je z radością, „cieszyli się, że stali się 

godni cierpieć dla imienia Jezusa”. Takiego świadectwa, nie liczącego 

się ze względem ludzkim i wolnego od lęku, Pan oczekuje od każdego 

chrześcijanina. Odważna wiara wierzących bardziej przekonuje świat 

niż jakakolwiek apologia. 
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Rada Polskiego 

Apostolatu: 
Wiktor Błach 

Wanda Komor 

Elżbieta Rutkowska 

Anna Oberc 

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. 
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3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 10 kwietnia 2016 

Md'Y - 2:00pm – +Jan Zajkowski (7. rocz.) 
+ Edward Kurzępa (10. rocz.) 
MOQ + Ewa Sendrowska 
+ Halina i Zygmunt Maliszewscy 
Niedziela, 17 kwietnia 2016 
Md'Y - 2:00pm – 

OGŁOSZENIA 

Do wspólnoty Kościoła wczoraj został włączony Daniel 
Murawski. 
Danielowi i rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa i 
wzrostu w łasce u Boga i u ludzi. 
Służba liturgiczna 

10 kwietnia 2016 2:00pm St. Marquerite 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Adam Śniady 

Szafarze Adam Śniady 

Danuta Wróblewska 

10 kwietnia 2016 7:00pm MOQ 

I czytanie Zbigniwe Piróg 

II czytanie J. T. Dzikowski 

Adresy: 

Bardzo proszę wszystkich zmieniających miejsce 

zamieszkania, aby zgłaszali informację o zmianie adresu. 

Na każde święta jest co najmniej kilkanaście listów, które 

wracają. Serdecznie dziękuję za zrozumienie. 

UWAGA!!! 

W maju i czerwcu nie będzie polskiej Mszy Świętej w 

kościele Mary Our Queen. 
 

 

 


