
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 14 maja 2017  

Dzisiaj na pierwszym planie znajduje się to wielkie oświadczenie: „Ja 

jestem drogą i prawdą, i życiem”. Wywołał je Tomasz swoim pytaniem, 

bo nie zrozumiawszy tego, co Jezus mówił o swoim powrocie do Ojca, 

powiedział: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 

drogę?”. Apostoł myślał o drodze materialnej, Jezus zaś wskazuje mu 

duchową — tak wzniosłą, że utożsamia się z Jego osobą: „Ja jestem 

drogą”. Nie tylko pokazuje mu drogę, lecz również kres — „prawdę 

i życie” — do których prowadzi, a którymi jest On sam. Jezus to droga 

prowadząca do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko 

przeze Mnie”; jest prawdą, która Go objawia: „Kto Mnie zobaczył, 

zobaczył także i Ojca”; jest życiem i obdarza ludzi życiem Bożym. „Jak 

Ojciec ma życie w sobie”, tak ma je i Syn i daje je, „komu chce”. 

Człowiek znajdzie zbawienie tylko pod tym warunkiem, że będzie, 

naśladował Jezusa, słuchał Jego słowa, przejmie się Jego życiem, 

którego On udziela przez łaskę i miłość. W ten sposób żył będzie 

w łączności nie tylko z Chrystusem, lecz także z Ojcem, który nie jest 

ani daleko, ani oddzielony od Chrystusa, lecz jest w Nim, gdyż Jezus 

stanowi jedno z Ojcem i Duchem Świętym. „Wierzcie Mi! Ja jestem 

w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Na tej wierze w Chrystusa, prawdziwego 

człowieka i prawdziwego Boga, który prowadzi, jako droga, do Ojca 

i we wszystkim równy jest Ojcu, opiera się życie chrześcijanina oraz 

całego Kościoła. 

Właśnie pierwsze i drugie czytanie ukazują rozwój i życie 

pierwotnego Kościoła dzięki wpływowi Jezusa — „drogi, prawdy 

i życia”. Dzieje Apostolskie świadczą o szybkim wzroście liczby 

wierzących dzięki ewangelizacji apostolskiej, a także o wyborze 

pierwszych współpracowników, którzy podejmując pełnienie uczynków 

miłosiernych, ułatwiają Apostołom oddawanie się całkowicie 

„modlitwie i posłudze słowa”. Chodziło o kult liturgiczny — 

sprawowanie Eucharystii i modlitwę wspólnotową.  

Gdy Dzieje Apostolskie mówią o posłudze Apostołów i ich 

współpracowników, to drugie czytanie mówi o kapłaństwie wiernych: 

„Wy jesteście wybranym plemieniem — pisze św. Piotr do pierwszych 

chrześcijan — królewskim kapłaństwem, świętym narodem”. Nikt nie 

jest wykluczony z tego kapłaństwa duchowego, które obejmuje 

wszystkich ochrzczonych, włączając ich do kapłaństwa Chrystusowego. 

Jezus, jedyna droga prowadząca do Ojca, jest również jedynym 

Kapłanem, który własną mocą jedna ludzi z Bogiem i składa godną 

cześć nieskończonemu Jego majestatowi.  
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Rada Polskiego 

Apostolatu: 
Anna Standish 

Wiktor Błach 

Wanda Komor 

Elżbieta Rutkowska 

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: 14 maja 2017 

V Niedziela Wielkanocna 
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 14 maja 2017 
Md'Y – 2:00pm + Zofia Nowina-Konopka (5. rocz.) 
O wszelkie potrzebne łaski dla Antosia Białka z ok. I Komunii 
św. 
O zdrowie i błog. Boże dla Anny Stępień 
MOQ – 7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę MB 
Częstochowskiej dla Jana Bielickiego z okazji ur. 

Niedziela, 21 maja 2017 

Md'Y – 2:00pm  
 

 
OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
14 maja 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie   Jakub Białek 

II czytanie   Anna Górczyńska 

Szafarze Adam Śniady 

   Anna Górczyńska 

7:00 pm 

I czytanie Zbigniew Piróg 

II czytanie J v T Dzikowski 

 

Składki 

7 maja  

St Marguerite  $710 

Potrzebna tygodniowa składka $1400 

 
 


