
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 31 lipca 2016 
Temat, jaki podają czytania dzisiejszej niedzieli, dotyczy wartości 

rzeczywistości ziemskich — życia, pracy, mienia itd. — i zachowania 

się chrześcijanina wobec nich. Pierwsze czytanie podkreśla marność, to 

znaczy niestałość rzeczy ziemskich, przemijających z szybkością 

wiatru: „Marność nad marnościami — wszystko marność”. Życie 

człowieka jest krótkie, przemija; jego praca i mądrość mogą najwyżej 

zapewnić mu duże dziedzictwo, lecz kiedyś będzie zmuszony opuścić 

je. Dlaczego więc tak bardzo się trapić? „Cóż bowiem ma człowiek 

z wszelkiego swego trudu?”. Cóż znaczą jego dni obciążone 

cierpieniem, troskami i noce bezsenne? Czytany dziś fragment nie daje 

na to odpowiedzi, lecz akcentuje, że życie człowieka przeżyte tylko dla 

siebie samego, w oderwaniu od Boga i od wyższego celu, ma zupełnie 

znikomą wartość. Już w Starym Testamencie, znajduje się rozwiązanie 

tego trapiącego problemu. Lecz dopiero Nowy Testament daje 

ostateczną odpowiedź: wszystkie rzeczywistości ziemskie mają wartość 

jedynie w odniesieniu do Boga, a więc wtedy, kiedy są używane według 

takiego porządku, jakiego On sobie życzy. 

Bezpośrednia odpowiedź znajduje się w Ewangelii z dnia, a jest nią 

stanowcza odmowa Jezusa, wezwanego by wziął udział w podziale 

dziedzictwa. On przyszedł dać życie wieczne, a nie zajmować się 

dobrami przemijającymi, które nie zapewniają żadnej trwałości 

istnieniu człowieka. „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości — 

mówi Pan — bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie 

jest zależne od jego mienia”. I dołącza zaraz przypowieść 

o nierozumnym bogaczu, by na konkretnym przykładzie okazać 

mądrość udzielonej przestrogi. Człowiek zebrał z pola zbiory tak obfite, 

że nie miał gdzie ich złożyć. Lecz kiedy zastanawia się nad budową 

nowych spichlerzy i postanawia używać długo tych dóbr, Bóg wzywa 

go do zdania sprawy i mówi do niego: „Komu przypadnie to, coś 

przygoto-wał?”. Nierozum i grzech tego człowieka polegają na 

zgromadzeniu bogactw w tym jedynie celu, by samolubnie ich używać: 

„Duszo moja... odpoczywaj, jedz, pij i używaj”, bez jakiejkolwiek myśli 

o potrzebach bliźniego i obowiązkach względem Boga. Bóg jest 

całkowicie nieobecny w tych planach, tak jakby życie tego człowieka 

nie zależało od Pana, lecz jedynie od jego własnych dóbr: „Masz 

wielkie zasoby dóbr, na długie łata złożone. Lecz tejże nocy nić jego 

życia została zerwana, a on znalazł się z próżnymi rękami wobec Boga, 

pozbawiony dobrych uczynków, mających wartość na wieczność. 

Przypowieść kończy zdanie: „Tak dzieje się z każdym, kto skarby 

gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. 
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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: 31 lipca 2016 

18 niedziela zwykła 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 31 lipca 2016 
Md'Y - 2:00pm – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Anny Stępień z okazji imienin i urodzin. 
++ Elżbieta i Krzysztof Krawczyńscy 

Piątek, 5 sierpnia 2016 
9:00pm O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla 
Anny Stępień 
Niedziela, 7 sierpnia 2016 
Md'Y - 2:00pm O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Jacka Szymonika z okazji urodzin 
MOQ – 7:00pm 
 

 
OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

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 

Tablica pamiątkowa 

Dzisiaj, po mszy świętej zostanie odsłonięta tablica 

upamiętniająca osoby Elżbiety i Krzysztofa Krawczyńskich 

i wkład w powstanie Polskiego Apostolatu w Archidiecezji 

Atlanta. 

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 

24 lipca  

St Marguerite  $453. 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

Wszystkim wypoczywającym, życzę wspaniałych 

wakacji, a pracującym, spokojnego sierpnia. 

 


