
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 7 sierpnia 2016 
Św. Paweł w drugim czytaniu przedstawia ze szczególną wyrazistością 

wielką postać Abrahama, ojca wierzących. Całe życie patriarchy 

cechuje wspaniała wiara. Przez wiarę Abraham jest posłuszny Bogu, 

opuszcza swój kraj i udaje się do miejsca, które zostało mu wskazane. 

Przez wiarę wierzy, że chociaż jest już pozbawiony sił wskutek wieku, 

będzie miał syna ze starej Sary. Przez wiarę nie waha się na rozkaz 

Boży ofiarować Izaaka, swojego jedynaka, z którego spodziewał się 

potomstwa zapowie-dzianego przez Boga. Abraham wierzy wbrew 

wszelkiej oczywistości i wszelkiej nadziei, „pomyślał bowiem, iż Bóg 

mocen jest wskrzesić także umarłych. Z niezłomną wiarą oczekuje on 

wypełnienia obietnic Bożych nawet wtedy, gdy ostatnia iskierka nadziei 

zaczyna gasnąć; oczekuje nie wątpiąc, ponieważ nie pokłada nadziei 

w dobrach doczes-nych, lecz „oczekuje miasta... którego budowniczym 

jest sam Bóg”. 

Ewangelia dzisiejsza również wzywa do oczekiwania: „Wy też bądźcie 

gotowi”; gotowi w wierze i nadziei oczekiwać Pańskiego dnia, miasta 

niebieskiego. Urywek rozpoczyna się obietnicą wyrażającą serdeczność 

więcej niż ojcowską: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 

Ojcu waszemu dać wam królestwo”. Uczniowie Jezusa, chociaż 

nieliczni i zagubieni wśród niewiernego świata, nie powinni się 

obawiać: Ojciec ustanowił ich dziedzicami Królestwa, na Nim opiera 

się ich pewność, ze kiedyś je osiągną. Powinni jednak, jak Abraham, 

wyrzec się zabezpie-czenia ziemskiego i obrać życie w ubóstwie, 

w oderwaniu, wyrzeczeniu się, dążąc do prawdziwego skarbu, który jest 

nie na ziemi, lecz w niebie. A więc, precz zbytnie troski i utrapienia 

z powodu rzeczy doczesnych. Oczekujemy wiecznych mając 

„przepasane biodra i zapalone pocho-dnie...”; będąc „podobnymi do 

ludzi, oczekujących swego Pana... aby Mu zaraz otworzyć, gdy 

nadejdzie i zakołacze”. Kolejna przypowieść — o rządcy wiernym, 

zaznacza zaś poważną odpowiedzialność tych wszystkich, na których 

spoczywa obowiązek troszczenia się o braci. Biada, jeśli oni oczekując 

na Pana, który „ociąga się z powrotem”, chcieliby wykorzystać swoje 

stanowisko na szkodę tych, co zostali powierzeni ich trosce. To, że 

oczekiwanie się przedłuża, nie może usprawiedliwić żadnego 

niedbalstwa lub niewstrzemięźliwości. 
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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: 7 sierpnia 2016 

19 niedziela zwykła 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 7 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Jacka Szymonika z okazji urodzin 
MOQ – 7:00pm 
 
Niedziela, 14 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm –  
MOQ – 7:00pm 
 
Poniedziałek, 15 sierpnia 2016 
Md'Y – 8:15pm –  

 
 
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

7 sierpnia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Anna Oberc 

II czytanie Adam Śniady 

Szafarze Paweł Chęć 

   Adam Śniady 

7:00pm MOQ 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Anna Górczyńska 

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 

31 lipca  

St Marguerite  $1781. 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego sierpnia. 

 


