
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 5 lutego 2017  

Jezus, kończąc przemówienie o błogosławieństwach, ukazuje 

zarazem wielkość swoich uczniów: „Wy jesteście solą dla ziemi... 

Wy jesteście światłem świata”. Wymaga to jednak warunku, aby byli 

rzeczywiście ubodzy i cisi, miłosierni i czyści, pokój czyniący 

i pogodni, co więcej, pełni radości w czasie prześladowań, o których 

mówił Pan. Uczniowie tylko w tym stopniu, w jakim potrafią 

przyswoić sobie ducha błogosławieństw oraz żyć według niego, 

nabywają owej nadprzyrodzonej mądrości, która ich czyni „solą dla 

ziemi”. Zostali powołani, aby przemienić świat niemądry i błahy, 

który opiera się na marności rzeczy przemijających, w świat mądry, 

natchniony wartościami wiecznymi. Lecz istnieje także odwrotna 

strona medalu: jeśli uczeń nie posiada ducha ewangelicznego, nie 

może być „solą”, na nic się nie przyda, nadaje się tylko „do 

wyrzucenia”. 

Jeśli natomiast jest „solą”, jest również „światłością”; porównanie 

jeszcze wyrazistsze. Światłość świata: „światłość prawdziwa, która 

oświeca każdego człowieka” to tylko Chrystus, Syn Boga, jasność 

Ojca; lecz On udziela swojej jasności tym, którzy żyją według Jego 

Ewangelii. Każdy uczeń, każdy prawdziwy chrześcijanin staje się 

nosicielem Chrystusowego światła. Jego postępowanie powinno być 

tak przejrzyste, aby pozwalało ujrzeć jasność Chrystusa i Jego nauki. 

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 

dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Dzieła 

dokonane w prawdzie i miłości Chrystusa, są światłem zapalonym na 

świeczniku, aby świeciło „wszystkim, którzy są w domu” i pociągało 

ich do wiary i miłości. Również Stary Testament ukazuje uczynki 

miłości jako przekaźniki światła: „Jeśli podasz twój chleb 

zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło 

zabłyśnie w ciemnościach”. Miłość rozprasza ciemności grzechu 

i świeci nawet ludziom bardzo dalekim od wiary. Owszem, miłość 

chrześcijanina jest odblaskiem miłości Chrystusa i jej przedłużeniem, 

gdy pochyla się nad cierpiącą ludzkością. 
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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: 5 lutego 2017 

V niedziela zwykła 
Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. 

 
 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela, 5 lutego 2017 
Md'Y – 2:00pm + ks. Stanisław Drzał 
MOQ – 7:00pm  
Niedziela, 12 lutego 2017 
Md'Y – 2:00pm + Katarzyna Maciąg 
 
 

OGŁOSZENIA 

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

I czytanie Agata Dyrdół 

II czytanie Adam Mider 

Szafarze Adam Śniady 

   Lidia Błach 

MOQ   Genowefa Klas 

   Kazimierz Krajewski 

Składki 

29 stycznia  

St Marguerite  $1133 
 

 


