
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 14 sierpnia 2016 
Służba Boża rozumiana na serio nie zapewnia życia wygodnego 

i spokoj-nego, lecz często wystawia człowieka na ryzyko, na walkę 

i prześlado-wania. Taki jest temat liturgii dzisiejszej niedzieli, 

nakreślony już w pierwszym czytaniu. Jeremiasz głosił słowo Boże nie 

oglądając się na nikogo, dlatego „stał się mężem skargi i niezgody dla 

całego kraju”. Przywódcy wojskowi, aby się od niego uwolnić, 

oskarżają go przed królem o podburzanie ludu, a otrzymawszy nad nim 

władzę, wrzucają go do błotnistej studni. Tutaj prorok tonął w błocie 

i byłby niewątpliwie zginął, gdyby Bóg nie przyszedł mu z pomocą 

przez pewnego nieznajo-mego, któremu udało się uzyskać u króla 

pozwolenie wydobycia Jere-miasza z miejsca śmierci. 

Jezus ogłosiwszy błogosławionymi czyniących pokój i zostawiwszy 

uczniom swój pokój jako dziedzictwo, w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia 

bez ogródek, że nie przyszedł dać pokój, lecz rozłam. Twierdzenie na 

pierwszy widok wstrząsające, ale nie przekreśla tego, co powiedział 

gdzie indziej, lecz raczej wyjaśnia, że pokój wewnętrzny, znak zgody 

między człowiekiem a Bogiem, a zatem znak przylgnięcia do Jego woli, 

nie uwalnia od walki, od wojny przeciw wszystkiemu, co we własnym 

wnętrzu — jak namiętności, pokusy, grzechy — lub we własnym 

środowisku sprzeciwia się woli Boga, zagraża wierze, przeszkadza 

służbie Panu. Albowiem chrześcijanin, nawet najspokojniejszy, 

powinien stać się mężnym i nieustraszonym zapaśnikiem, nie lękającym 

się ani ryzyka, ani prześladowań, za przykładem Jeremiasza, a jeszcze 

więcej Chrystusa, który walczył przeciwko grzechowi aż do wylania 

krwi i do hańby krzyża. Lecz aby ta walka była słuszna i święta, nie 

powinien wchodzić w grę żaden czynnik lub cel ludzki, osobisty. 

Powinien do niej pobudzać jedynie ten ogień miłości, jaki Jezus 

przyszedł rozniecić na ziemi w tym jedynie celu, aby zapłonął wszędzie 

na chwałę Ojca i zbawienie ludzi. Dzięki temu ogniowi miłości Jezus 

pragnął gorąco przejść przez chrzest krwi w swojej męce; dzięki temu 

ogniowi miłości chrześcijanin powinien być gotowy opierać się nawet 

najdroższej osobie i rozłączyć się z nią, jeśli ona przeszkadza mu 

wyznawać wiarę, wypełnić powołanie, wykonać wolę Boga. Gorzki 

rozłam jest krzyżem nadal uciążliwym, lecz skierowanym — jak krzyż 

Jezusa — do zbawienia tych, których się opuszcza z miłości do Boga.. 
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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: 14 sierpnia 2016 

20 niedziela zwykła 

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 14 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm – O Boże błogosławiestwo dla Marioli 
Krajewskiej z okazji urodzin 
MOQ – 7:00pm 
 
Poniedziałek, 15 sierpnia 2016 
Md'Y – 8:15pm –  

Niedziela, 21 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla 
Haliny i Janusza Chęć z okazji 50. rocz. ślubu. 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

14 sierpnia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Józef Mądrzyk 

Szafarze Józef Mądrzyk 

   Wiktor Błach 

7:00pm MOQ 

I czytanie Zbigniew Piróg 

II czytanie J., T. Dzikowski 

15 sierpnia 2016 8:15pm St. Marguerite 
 

Festiwal Pierogów 

Prosimy chętnych wolontariuszy o zapisywanie się u 

pani Wandy do pomocy przy fetiwalu pierogów 

Praca 
Polka mieszkająca  w okolicach Cumming, pani Beata Perak, 

szuka zatrudnienia. 

Przyjechała do Atlanty ponad pół roku temu wraz z całą moją 

rodziną. W Polsce była nauczycielką w przedszkolu (23 lata 

stażu pracy). 

Uwielbia pracę z dziećmi i poszukuje takowej  w okolicach 

Cumming, gdzie obecnie mieszka. Przez pół roku tutaj była 

nianią, opiekowała  się ośmiomiesięcznym chłopczykiem i 

sporadycznie  jego pięcioletnim bratem. Inne oferty pracy, nie 

ograniczające sie do opieki nad dziećmi, mile widziane. 

Znajomość języka angielskiego częściowa. 

Składki 

7 sierpnia  

St Marguerite  $543 

MOQ   $216. 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego sierpnia. 

 


