
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 3 lipca 2016 
Pierwsze czytanie przedstawia pokój jako syntezę — dóbr — radości, 

bezpieczeństwa, szczęścia, spokoju, pociechy — jakie Bóg obiecał 

odnowionej Jerozolimie, po wygnaniu babilońskim. „Oto skieruję do 

niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany… Jak 

kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę”. Cały ten 

zestaw określeń mówi jasno, że chodzi tu o dar Boży, 

charakterystyczny dla czasów mesjańskich. Jezus przyniesie ten pokój, 

który będzie równocześnie łaską, zbawieniem, szczęściem wiecznym, 

nie tylko dla poszczególnych ludzi, lecz dla całego Ludu Bożego, 

napływającego z całego świata do nowej Jerozolimy, królestwa 

doskonałego pokoju. 

Lecz także Kościół jako nowa Jerozolima ziemska, posiada skarb 

pokoju, który ofiarował Jezus ludziom dobrej woli, i ma za zadanie 

rozszerzać go na świecie. Ten obowiązek powierzył Zbawiciel 

siedemdziesięciu dwom uczniom posianym głosić królestwo Boże. 

„Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. Ta wypowiedź 

wskazuje właśnie na posłannictwo cichości, dobroci, pokoju. 

Posłannictwo podobne do Jezusowego: „Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzechy świata”, nie potępiający grzeszników, lecz ofiarujący 

siebie samego. 

„Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu 

domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój 

spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was”, Nie chodzi tutaj o zwykłe 

pozdro-wienie, lecz o błogosławieństwo Boże przynoszące dobro 

i zbawienie. Gdzie „zstępuje” pokój Jezusa, który pojednał ludzi 

z Bogiem i miedzy sobą, tam zstępuje zbawienie. Człowiek 

przyjmujący je w pokoju z Bogiem i braćmi, żyje w łasce i miłości, jest 

zbawiony od grzechu. Pokój ten spoczywa „na dzieciach pokoju”, to 

jest na tych, których Bóg zesłał do zbawienia, oni zaś odpowiadają na 

to wezwanie przyjmując Jego warunki; są szczęśliwymi dziedzicami 

pokoju Chrystusowego, dóbr mesjańskich, Jezus jednak uprzedził, że 

nie należy oczekiwać pokoju podobnego do tego, jaki ofiaruje świat, ten 

bowiem daje jedynie fałszywą obietnice szczęścia, jakoby wykluczającą 

wszelkie zło”. „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”, 

powiedział Jezus, ponieważ Jego pokój jest tak głęboki, że może 

współistnieć nawet z najdotkliwszymi utrapieniami. Chociaż świat 

szydzi i odrzuca ten pokój i uczniowie cierpią z tego powodu, to jednak 

nie tracą pokoju wewnętrznego ani nie przestają głosić „dobrej nowiny 

o pokoju”. Pokorni, ubodzy, bez żadnych roszczeń, zadowoleni z tego, 

co zaspokaja potrzeby życia, spełniają dalej na świecie posłannictwo 

Jezusa, głosząc każdemu, kto chce ją przyjąć, „dobrą nowinę o pokoju”. 
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http://www.pcaaa.org/index.html


 
Biuletyn: 3 lipca 2016 

14 niedziela zwykła 

Niech cała ziemia chwali swego Boga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 3 lipca 2016 
Md'Y - 2:00pm – Dziękczynna  i o błogosławieństwo Boże 
dla Ewy i Kazimierza Kudłów w 50. rocz. ślubu. 
+ Barbara Męczyńska 
+ Franciszek Wróblewski 
+ Władysława Puszczak 
MOQ – 7:00pm 

Niedziela, 10 lipca 2016 
Md'Y - 2:00pm  
 
MOQ - 7:00pm  

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

5 czerwca 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Anna Oberc 

II czytanie Jóżef Mądrzyk 

Szafarze Dariusz Małacha 

  Józef Mąrdzyk 

7:00 Mary Our Queen 

czytania  

10 lipca 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Adam Śniady 

Szafarze Celina Mądrzyk 

   Adam Śniady 

7:00pm Mary Our Queen 

czytania  

Festiwal Pierogów 

Prosimy chętnych wolontariuszy o zapisywanie się u pani 

Wandy do pomocy przy fetiwalu pierogów 

REJS 

Wracamy do tradycji rejsów Apostolatu. W tym roku 

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

października 2016. 

Chętnych prosimy o szybkie zgłaszanie się bo powoli 

trzeba już zamykać listę. 

 

Składki 

29 maja  $796 

5 czerwca  $1661 

12 czerwca $369 

19 czerwca $358 

26 czerwca $429 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

 

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


Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego lipca. 


