
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 15 maja 2016 
Żydzi łączyli wylanie Ducha Świętego z nastaniem czasów ostatecznych. 

Znaki, które Bóg uczynił w dniu Pięćdziesiątnicy, wskazuj ą na to, że w 

pewnym sensie moc królestwa Bożego zaczęła działać wraz z pierwszym 

przyjściem Mesjasza, chociaż pełnia królestwa jeszcze nie nastała. 
W Zwojach znad Morza Martwego Pięćdziesiątnica była obchodzona celem 

uczczenia odnowy przymierza. Późniejsze teksty świadczą o tym, że 

obchodzono ją na cześć nadania Prawa na Górze Synaj. 
”Kiedy nadszedł wreszcie dzień”: Liczba poj. słowa „dzień" modyfikuje 

często pojawiający się w pierwszym tłumaczeniu na grecki zwrot, w 

którym „dni" (lm.) oznaczają okres oczekiwania, który właśnie dobiegł 

końca. Dlatego powyższe słowa nie mogą oznaczać jedynie zakończenia 

okresu świąt, lecz wynika z nich, że oczekiwany „dzień", który 

przepowiadali prorocy i który obiecał Mistrz, wreszcie się spełnił. Jest 

pewną osobliwością, że formuła zapowiadająca datę świąt obwieszcza, iż 

dzień zbawienia - „punktu zwrotnego, w którym prawdziwy Izrael zacznie 

oddzielać się od niewierzących Żydów, stając się Kościołem" - jest bliski. 

Aby to wykazać, Łukasz gromadzi szeroką reprezentację „całego Izraela", 

by wysłuchała apostołów, stanowiących pomost łączący ją ze słuchaczami 

ziemskiego Jezusa. Patos spełnianych oczekiwań podkreślono za pomocą 

redakcyjnego połączenia Ewangelii z Dziejami, ”dzień Pięćdziesiątnicy”: 

Zważywszy na znaczenie tego dorocznego pielgrzymiego święta w 

judaizmie, obecność uczniów Jezusa w Jerozolimie w dzień Pięćdziesiątnicy 

po jego śmierci wydaje się historycznie uzasadniona. Nazwa święta wyraża 

okres czasu od Święta Przaśników/Paschy, związanego z pierwszą rolniczą 

pielgrzymką w roku. Hebrajskie nazwy święta to haqqāsîr, „zbiory (zboża)", 

i hag šābū 'ôt, „święto tygodni", które nawiązywało do daru ziemi. Jeśli 

chodzi o stosunek do tego święta pierwszych chrześcijan, wiemy jedynie, że 

Paweł wiedział, iż obchodziła je diaspora. Nie musi to jednak oznaczać, że 

chrześcijanie ze wspólnot Pawłowych zachowywali je, wypełniając własną 

treścią. Dz 20,16 nie dowodzą niczego ponad to, że Łukasz pragnął 

przedstawić Pawła jako praktykującego Żyda. Łukaszowe opowiadanie 

mogło rzeczywiście nawiązywać do faktów związanych z wydarzeniem 

inaugurującym działalność misyjną Kościoła, które miało miejsce w dniu 

tego święta; niektórzy twierdzą jednak, że Łukasz wymyślił tę datę, 

opierając się na czterdziestodniowym wielkanocnym okresie ukazywania 

się Pana. Niezależnie od tej alternatywy pojawia się trudne zagadnienie 

symboliki święta Pięćdziesiątnicy, związanej z żydowskim jego 

rozumieniem, co mogło mieć wpływ na kształt opowiadania o „mówieniu 

obcymi językami'', nawet jeśli nie miało wpływu na ustalenie jej dat. To 

doroczne święto, związane z Ziemią Obiecaną, przekształciło się z czasem, 

wśród rabinów II w., w święto upamiętniające nadanie Prawa na Synaju. 
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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: 15 maja 2016 

Zesłanie Ducha Świętego 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
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Intencje Mszalne 

Niedziela, 15 maja 2016 
Md'Y - 2:00pm – + Marianna Szymonik 
+ Zosia Nowina-Konopka 
+ Zofia Pomianek 

Niedziela, 22 maja 2016 
Md'Y - 2:00pm  
 
 

 
OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

15 maja 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Kamil Jezierski 

II czytanie Józef Mądrzyk 

Szafarze Lidia Błach 

  Józef Mądrzyk 

 

 

MAJÓWKA 

Polski Apostolat w Atlancie serdecznie zaprasza na doroczną 

Majówkę, która odbędzie się w Bethesda Park w Lawrenceville 

21 maja o godz. 13:00. 

Adres: 225 Bethesda Church Rd, Lawrenceville GA, 30044 

(niektóre nawigacje wymagają 225 Bethesda Church Rd SW). 

REJS 

Wracamy do tradycji rejsów Apostolatu. W tym roku 

zapraszamy na rejs do Half Moon Cay, Bahamas 20 – 25 

października 2016.  
UWAGA!!! 

W  czerwcu nie będzie polskiej Mszy Świętej w kościele 

Mary Our Queen. 

Nie będzie również mszy pierwszopiątkowej i czuwania w  

czerwcu. 
 

Składka  5/08/2016 $1458.  

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 
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