
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 22 stycznia 2017  

Św. Mateusz zawsze stara się porównywać wydarzenia z życia Jezusa 

z tym, co prorocy przepowiedzieli o Mesjaszu, więc rozpoczynając 

opowiadanie o Jego działalności apostolskiej, przytacza proroctwo 

Izajasza dotyczące „ziemi Zabulona i Neftalego”, gdzie Mistrz 

w owym czasie przebywał. „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 

światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło 

wzeszło”. Mateusz widział, jak to proroctwo spełniało się w jego 

oczach. Światłem, które oświeciło Galileję, a stamtąd rozlało się na 

cały świat, jest Chrystus. Mateusz poznał Go, poszedł za Nim 

i słuchał Go, a teraz chce przekazać całemu światu tę radosną nowinę. 

Jezus począł nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie 

jest królestwo niebieskie”. Orędzie nagli; trzeba je szybko rozgłaszać, 

bo Królestwo, które Chrystus przyszedł założyć, jest przeznaczone 

dla wszystkich ludzi i już się zbliża. Potwierdza to przepowiadanie 

Jezusa ukierunkowane całkowicie na nawracanie i zbawianie. 

Potwierdzają je cuda, jakich dokonuje „lecząc wszelkie choroby 

i wszelkie słabości wśród ludu”, uzdrowienie bowiem ciała jest 

„znakiem” tego głębszego, jakiego pragnie dokonać w duszach. 

Stwierdza to również wybór i powołanie pierwszych uczniów, 

których Jezus chciał mieć jako współpracowników swej posługi 

zbawienia. Mateusz wymienia czterech: Szymona i Andrzeja, Jakuba 

i Jana. Dwaj z nich poznali już Mistrza, kiedy wskazał im Go 

Chrzciciel na brzegach Jordanu, i natychmiast poszli za Nim. Teraz 

sam Jezus zaprasza ich, stojących nad jeziorem, by łowić ryby ze 

swoimi braćmi: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni 

natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”, Bóg powołuje nie tylko 

raz w życiu; ponawia On swoje wezwania zobowiązująco i coraz 

natarczywiej. Teraz nie chodzi o to, by iść za Jezusem, lecz by stać 

się, naśladując Go, „rybakami ludzi”. Odpowiedź jest 

natychmiastowa jak pierwszy raz, lecz ubogacona wielkodusznym 

porzuceniem sieci, łodzi, a nawet ojca, którego Jakub i Jan opuścili 

nad jeziorem. W ten sposób przyjmuje się wezwania Boże, 

w jakikolwiek sposób byłyby objawione, czy jako wielkie apele, czy 

owe pokorne wołania, które ujawniają się w zwykłych 

okolicznościach codziennego życia, lub wewnętrzne natchnienia do 

większej wspaniałomyślności, oddania się i ofiary. 
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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: 22 stycznia 2017 

III niedziela zwykła 
Pan moim światłem i zbawieniem moim. 

 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela, 22 stycznia 2017 
Md'Y – 2:00pm +Tadeusz Rekosz 
+ Julian Bar 
+ ks. Stanisław Drzał 

Niedziela, 29 stycznia 2017 
Md'Y – 2:00pm ++ Elżbieta i Krzysztof Krawczyńscy 
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
15 stycznia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Adam Śniady 

II czytanie Józef Mądrzyk 

Szafarze Adam Śniady 

   Józef Mądrzyk 

Składki 

15 stycznia  

St Marguerite  $641 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

 

 


