
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 18 września 2016 
Komentarz proroka Amosa o potępieniu oszustów pozwala zrozumieć 

prawdziwe znaczenie przypowieści o nieuczciwym zarządcy, czytanej 

w dzisiejszej ewangelii. Również tutaj mówi o oszustwie, choć nie na 

szkodę ubogich, lecz bogatego właściciela, który zwalnia swojego 

zarządcę, gdyż trwonił jego dobra. Ten bowiem chcąc zapewnić sobie 

wdzięczność i oparcie przyjaciół, ucieka się do nieuczciwego podstępu, 

zmniejszając dowolnie zaległości dłużników swojego pana. 

Opowiadając tę przypowieść, Jezus nie zamierza pochwalić przebiegłej 

nieuczciwości zarządcy, którego nazwał „nieuczciwym”, lecz 

podkreślić jego przezorność w zabezpieczeniu sobie przyszłości. 

Wynika to dość jasno z zakończenia, które brzmi jak skarga Boga: 

„synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 

podobnymi sobie niż synowie światłości”. Jezus ze smutkiem zauważa, 

że zwolennicy świata — żyjący daleko Od Boga i nie wierzący w Niego 

— są w sprawach zabezpieczenia własnej doczesnej przyszłości 

bardziej przezorni i pilni niż synowie światłości, czyli wierni, którzy 

wierząc w Boga, często zniechęceni i słabi nie troszczą się o swoje 

sprawy duchowe i nie zajmują własną wieczną przyszłością. Jest to 

więc wezwanie do obowiązku, do czujności ze względu na ostatni 

dzień, kiedy każdy usłyszy te słowa: „Zdaj sprawę z twego zarządu”. 

Następne zdania ewangelii pomagają zrozumieć, w jaki sposób 

chrześcijanin powinien posługiwać się bogactwami mając na uwadze 

swój cel — wieczność. Zbawiciel nazwał pieniądz „niegodziwą 

mamoną”, zbyt często bowiem jest owocem nieuczciwych zysków; 

używany nieuczciwie, może stać się przeszkodą do zbawienia, lecz 

obracany na rzecz potrzebujących, pomoże nam je osiągnąć. W ten 

sposób chrześcijanin zapewni sobie przyjaciół, którzy go przyjmą „do 

wiecznych przybytków”. Używanie pieniędzy wymaga nadzwyczajnej 

uczciwości zarówno w sprawach wielkich, jak i w małych, a nawet 

najmniejszych, „kto bowiem w drobnej rzeczy jest wierny, ten i 

w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i 

w wielkiej nieuczciwy będzie”. Jeśli człowiek nie zachowuje 

wewnętrznej rezerwy wobec interesów, obracanie pieniędzmi staje się 

pokusą, przed którą trudno się bronić; wówczas tak właściciel, jak 

i zarządca mogą stać się niewolnikami pieniądza., najgorszego tyrana, 

który nie pozostawia żadnej wolności, nawet tej, jakiej wymaga służba 

Bogu. Nie można nigdy dosyć rozważać ostrzeżenia Pana: „Nie 

możecie służyć Bogu i mamonie”. 
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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: 18 września 2016 

25 niedziela zwykła 
Pana pochwalcie, on dźwiga biednego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 18 września 2016 
Md'Y - 2:00pm Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i 

potrzebne łaski dla całej rodziny Szymonik 
+ Eleonora Cieślak (5. rocz.) 

O Boże błogosławieństwo i szczęśliwą podróż dla Magdaleny 
Niedziela,  25 września 2016 

Md'Y - 2:00pm – O błogosławieństwo Boże dla Gracjana z 

okazji z okazji 12 ur. 
O błogosławieństwo Boże dla Gabriela i jego rodziny z okazji 

chrztu. 
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 

18 września 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Józef Mądrzyk 

II czytanie Adam Śniady 

Szafarze Danuta Wróblewska 

   Adam Śniady 
Taste of Poland 

Polski Klub zaprasza na Festiwal Taste of Poland 1 

października 2016 w Norcross. Festiwal wspiera budżet Polskiej 

Szkoly w Norcross. Będzie pyszne jedzenie, polska muzyka i 

zabawy dla dzieci. Tematem festiwalu jest 20- lecie 

miedzywojenne. 

 

Polski Klub i Musik21 zapraszają serdecznie na recital zespołu 

Bo. Eric i Seth w sobotę 24 września wieczorem  w Johns 

Creek.  Ten zespół występował na festiwalu pierogów. W 

programie utwory jazzowe, poezja śpiewana i utwory ludowe z 

Polski, Rumunii, Georgii, Białorusi i Rosji.  Ulotki w 

przedsionku.  

Katecheza 

Rozpoczynamy rok katechetyczny, na razie powoli, 

zapisami i sprawami organizacyjnymi. 

Składki 

11 września  

St Marguerite  $438 

MOQ   $193 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 
 

Wszystkim zaangażowanym w Festiwal Pierogów 

serdeczne Bóg zapłać. 

Wygląda na to, że tegoroczny festiwal okazał się 

sukcesem. 

Sprzedaliśmy więcej pierogów, gołąbków i piwa niż rok 

temu, ale musieliśmy kupić skillet oraz choć częściowo 

zwrócić koszty podróży (nie wiemy czy konsulat nam 

zwróci). Według wstępnych podliczeń wyrównaliśmy 
zeszłoroczny wynik 19000 czystego zysku. 

To dzięki Waszej ofierze, pracy i poświęceniu Polski 

Apostolat może istnieć i funkcjonować. 

 


