
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 29 maja 2016 
Człowiek jest wielką tajemnicą. Współczesna medycyna odkrywa 

coraz więcej praw rządzących naszym ciałem i coraz częściej 

sygnalizuje, iż człowiek stanowi organiczną całość psycho—fizyczną. 

Znajomość funkcjonowania samego ciała nie wystarczy do tego, by 

znać tajemnicę człowieka. Potrzebna jest również gruntowna wiedza 

z zakresu życia psychicznego, a dla ludzi wierzących nieodzowna jest 

tajemnica życia duchowego. Jedno jest pewne: prawa, które możemy 

odkrywać i obserwować w odniesieniu do życia biologicznego, 

w jakiejś mierze odzwierciedlają prawa naszej psychiki i na podstawie 

podobieństwa pozwalają odkryć również prawa życia duchowego. 

Współczesna medycyna jest zaniepokojona wzrostem najróżniejszych 

uczuleń. Człowiek naszego wieku w dużym procencie jest alergiczny. 

To znaczy, że organizm reaguje nawet na niewielką dawkę obcego 

ciała, nie potrafi się z nim uporać, co może prowadzić do dramatów, 

nawet śmierci. 

Mówię o tym dlatego, że dzisiejsze święto jest połączone 

z wdzięcznością Bogu za najcenniejsze lekarstwo, jakie zostawił nam 

na ziemi. Podchodzimy do Euchrystii najczęściej jako do pokarmu. 

Ale dla chorego człowieka pokarmem jest lekarstwo, które ma 

w sobie moc leczenia ciała i duszy. 

Człowiek może się uodpornić na Eucharystię, tak jak się uodpornia 

organizm na antybiotyk. Ma to miejsce wówczas, gdy nie łączy 

przyjęcia Eucharystii z modlitwą. To modlitwa wprowadza Boże 

lekarstwo w serce człowieka. Jeśli zabraknie modlitwy, jego moc nie 

działa. 

Inną przeszkodą jest zmęczenie. Jeśli człowiek jest fizycznie, 

nerwowo i duchowo wyczerpany, nie ma siły do świadomego 

współpracowania z Bożym lekarstwem. 

Postawmy sobie dziś ważne pytanie. Czy odkryliśmy w Eucharystii 

lekarstwo decydujące o naszym zdrowiu, a jeśli tak, czy przypadkiem 

po wielu latach korzystania z niego nie doszło do uodpornienia. 

Uroczystość Bożego Ciała to wezwanie do wspólnego dziękczynienia 

za dar Eucharystii, Boski pokarm i Boskie lekarstwo. 
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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: 29 maja 2016 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek. 
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Intencje Mszalne 

Niedziela, 29 maja 2016 
Md'Y - 2:00pm O Boże błogosławieństwo dla Janusza Komora z 
okazji urodzin 
Niedziela, 5 czerwca 2016 
Md'Y - 2:00pm –  

 
OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

29 maja 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Agata Dyrdół 

II czytanie Paweł Chęć 

Szafarze Elżbieta Szurek  

  Paweł Chęć 

WIECZÓR ŚWIĘTOJAŃSKI 

Klub Polski wraz z Apostolatem organizują Wieczór 

Świętojański. Zapraszamy na 18 czerwca na plac za kościołem 

od 5 do 9:30. 

BOŻE CIAŁO 

Dzisiaj po mszy świętej idziemy z procesją do czterech 

ołtarzy, aby zamanifestować publicznie naszą wiarę w 

rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Serdeczne 

Bo zapłać wszystkim, zaangażowanym w przygotowanie 

ołtarzy. 

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  5/15/2016 $ 910.  

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Krótkie sprawozdanie z zebrania Rady 15-05-
2016 
1 -  Paweł Chęć przedstawił stan przygotowań do Majówki, która 

odbędzie się 21 maja w Bethesda Park w Lawrenceville w 

godzinach 1:00 - 6:00 PM. Informacje w ulotce  

      i na stronie internetowej.  

2 -  W ostatnią niedzielę maja obchodzimy święto Bożego Ciała. 

Tradycyjnie odbędzie się procesja do czterech ołtarzy. Prosimy 

dzieci które przystąpiły do I Komuni św. aby przyszły ubrane w 

stroje komunijne, a dziewczynki przyniosły koszyki z płatkami 

kwiatów do sypania w trakcie procesjii. 

3 -  18 czerwca tradycyjne Ognisko Świętojańskie organizowane 

wspólnie przez Klub Polski i Apostolat, szczegóły w 

póżniejszym terminie.  

4 -  Ksiądz wyjeżdża na urlop i nie będzie go od 30 maja do 29 

czerwca. W tym czasie Radę reprezentować będzie Ela Szurek, 

a w sprawach ogniska Grzesiek Kwiatkowski. 

5 -  Dyskusja o sprawie zmiany proboszcza w parafii Mary the 

Queen in Norcross, pożegnanie obecnego ks.Dye oraz złożenie 

datku finansowego od Apostolatu na nowy kościół.  

6 -  Omówione zostały wstępne sprawy związane z Festiwalem 

Pierogów (kwestia wypróbowania skiletu, logo na koszulki, 

płacenie kartami, obsługa osób które zakupują bilety na 

internecie, zamówienie pierogów, sprawy formalne).  

 

http://pcaaa.us9.list-manage.com/track/click?u=3d579a725f82c705ce3b41dd9&id=5c72f5a1e6&e=0c915cc33d

