
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 26 lutego 2017  

Izrael w okresie doświadczeń żalił się: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie 

zapomniał”. Lecz Bóg przez usta Proroka odpowiada: „Czyż może 

niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 

łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. Jest 

niedorzecznością przypuszczać, że Bóg opuszcza stworzenie, które 

powo-łał z miłości do życia. Mimo to, zwłaszcza kiedy doświadczenia 

wzmaga-ją się, ludzie bardzo łatwo wątpią o miłości Boga i Jego 

ojcowskiej obec-ności. Jezus, objawiając Boga — Ojca, wiele razy 

powracał do tego tematu. „Nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to co 

macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać”. 

Człowiek ma pełno utra-pień i zmartwień, ponieważ zbytnio liczy na 

własne siły, bardziej wierzy własnej inicjatywie niż Opatrzności, wierzy 

bardziej w środki ludzkie niż pomoc Boga. Pogrąża się w ten sposób 

w sprawy doczesne, poszukuje pieniędzy w taki sposób, że nie znajduje 

już więcej czasu ani serca, by zająć się Bogiem. Jezus zaczyna 

przemówienie o ufności w Opatrzność stwierdzając: „Nikt nie może 

dwom panom służyć”. Pieniądz jest najgorszym władcą. Bóg natomiast, 

jedyny i najwyższy Pan, jest tak dobry, że kiedy człowiek oddaje się na 

Jego służbę i rzuca się z ufnością w Jego ramiona, uwalnia go od trosk 

życia, zapewniając o swojej opatrzności oraz czyniąc 

wspaniałomyślnym względem innych. „Jeśli ziele, które dziś jest, a jutro 

do pieca będzie rzucone. Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej 

was, malej wiary?”. 

W rzeczy samej, właśnie mała wiara czyni człowieka tak nieufnym 

wobec Boga, a tak bardzo zatroskanym o siebie. Jezus osądza takie 

postępowanie jako godne pogan: „O to wszystko poganie zabiegają”. To 

tak, jak gdyby mówił: kto ma wiarę, nie może tak postępować, jakby 

Opatrzność nie istniała. Również chrześcijanin łatwo może przyjąć taką 

postawę czysto doczesną: nie widzieć już dalej poza widnokrąg ziemski 

i wierzyć tylko w to, co się trzyma w ręce. Trzeba „nawrócić się” 

i przejąć się duchem ewangelicznym. Nie na to, aby się zwolnić od 

pracy i obowiązków własnego stanu, lecz usiłując pilnie nie zaniedbać 

tego „jednego, co potrzeba” i wierzyć, że gdzie człowiek nie może dojść, 

tam sięga Opatrzność Ojca niebieskiego. „Starajcie się naprzód 

o królestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 

dodane”. 
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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: 26 lutego 2017 

VIII niedziela zwykła 
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza. 

 

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

 
Intencje Mszalne 
Niedziela, 26 lutego 2017 
Md'Y – 2:00pm ++ Sabin, Stanisław, Jan, Waleria, Grażyna 
Kaszczewscy 

Środa, 1 marca 2017 
Md'Y – 8:30pm  

Piątek, 3 marca 2017 
Md'Y – 9:00pm  

Niedziela, 5 marca 2017 
Md'Y – 2:00pm ++ Irena Janewicz i zm. z rodziny 
MOQ – 7:00pm 
 
 
 
 

 
 
 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
26 lutego 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Kazimierz Krajewski 

II czytanie Anna Górczyńska 

Szafarze Adam Śniady 

   Anna Górczyńska 

 

Składki 

19 lutego  

St Marguerite  $709 

 

Ogłoszenia 

1. Polski Klub nadal zbiera na wystawę Zakochaj się w 

Polsce nocą. Botwarcie wystawy 1 kwietnia w 

Atlanta City Hall. Będzie otwarta przez tydzień. 

 

Krótki kalendarz wydarzeń 

1 marca, Środa Popielcowa. Msza św. o 20:30 

 

Rekolekcje Wielkopostne 

2 kwietnia, niedziela. Nauka w czasie mszy o 14:00 

w Lawrenceville i 19:00 w Norcross 

3 kwietnia, poniedziałek. Msza i nauka w 

Lawrenceville o 20:30 

4 kwietnia, wtorek. Msza i nauka w Lawrenceville o 

20:30 

Rekolekcje poprowadzi ks. Zbigniew Kutnik SCh 
UWAGA 

W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, nie będzie mszy w 

Norcross o 19:00 


