
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 24 lipca 2016 
Modlitwa człowieka i miłosierna hojność Boga to tematy, które 

przeplatają się w dzisiejszych czytaniach. Na pierwszym miejscu 

występuje wzruszająca i śmiała modlitwa Abrahama w intencji 

grzesznych miast, przepiękny wyraz jego ufności w Bogu i troski 

o zbawienie innych. Bóg objawił mu swój plan zniszczenia Sodomy 

i Gomory, zepsutych do gruntu, patriarcha zaś usiłuje odwrócić karę 

w przewidywaniu sprawiedliwych, którzy by mogli znaleźć się wśród 

grzeszników. Lecz z ustalonej liczby pięćdziesięciu sprawiedliwych jest 

zmuszony stopniowo rezygnować aż do niewielkiej liczby dziesięciu: 

„O racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby 

znalazło się tam dziesięciu?” Ani życzliwa łaskawość Boga, który za 

każdym razem godzi się na zmniejszoną liczbę, ani pełne troski 

błaganie Abrahama nie zdołały oszczędzić miast na skutek ogólnego 

zepsucia; tylko rodzina Lota będzie ocalona, aby świadczyć 

o miłosierdziu Bożym i potędze pośrednictwa Abrahama. Wydarzenie 

zostaje na zawsze dowodem straszliwych następstw zatwardziałości 

w złu oraz wynagradzającej siły dobra, dzięki której tylko dziesięciu 

sprawiedliwych — gdyby się byli znaleźli — mogło przeszkodzić 

zniszczeniu miast. 

Ewangelia też podejmuje temat modlitwy, Jezus na prośbę Apostołów 

uczy ich modlić się: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się 

święci Twoje imię”. Abraham, nazywał Go: „mój Pan”; chrześcijanin, 

którego Jezus upoważnił, mówi do Niego: „Ojcze”, i nazwa ta nadaje 

jego modlitwie całkiem nowy ton, synowski. Dzięki temu może on 

swobodnie przelać swoje serce w serce Boga, przedkładając Mu własne 

potrzeby w najprostszej i spontanicznej formie, na jaką wskazuje Ojcze 

nasz. Nie ma godzin nieodpowiednich dla Boga: pokorna i ufna 

modlitwa Jego dzieci nigdy nie jest naprzykrzaniem Mu się, owszem. 

On sobie w niej podoba: „Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, 

znajdzie; a kołaczącemu otworzą”. A chociaż nie zawsze człowiek 

otrzymuje to czego pragnie, może być jednak pewny, że jego modlitwa 

nigdy nie jest daremna, ponieważ Ojciec niebieski odpowiada na nią 

zawsze swoją miłością i łaskami, chociaż może w sposób zakryty lub 

odmienny od oczekiwań człowieka. Nie jest ważne otrzymać to lub 

owo. Ważne jest, żeby nie brakło nigdy łaski wierności względem Boga 

na każdy dzień. Łaska wierności jest zapewniona każdemu, kto prosi 

i nie ustaje: „Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 

swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, 

którzy Go proszą!” W darze Ducha Św. zamknięte są wszystkie dobra 

nadprzyrodzone, jakich Bóg pragnie udzielić swoim dzieciom. 
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Biuletyn: 24 lipca 2016 

17 niedziela zwykła 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 24 lipca 2016 
Md'Y - 2:00pm –  

Niedziela, 31 lipca 2016 
Md'Y - 2:00pm  

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

24 lipca 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Kazimierz Krajewski 

II czytanie Tomasz Dzikowski 

Szafarze Lidia Błach 

 Paweł Chęć  

 

31 lipca 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Paweł Chęć 

II czytanie Agata Dyrdół 

Szafarze Paweł Chęć 

   Dariusz Malacha 

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. 

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 

17 lipca  

St Marguerite  $465. 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego lipca. 
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