
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 21 maja 2017  

Chrysrus jest obecny wśród nas na wiele sposobów. Pierwszym jest 

Eucharystia – czyli obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 

Jezus staje się pokarmem dostępnym dla każdego, kto w Niego wierzy, 

i komu autentycznie zależy na życiu wiecznym. Dziś na Ziemi istnieją 

setki tysięcy świątyń, w których przebywa Chrystus jako pokarm 

nieśmiertelności. Ktokolwiek pragnie się z Nim spotkać, może to 

uczynić prawie w każdej minucie dnia i nocy. Oto pierwsza niepojęta 

forma nowej obecności Zbawiciela wśród nas. 

Druga forma, to Jego Słowo ukryte w Piśmie Świętym i żywej tradycji. 

On ciągle naucza. Jezusa można słuchać, można Mu zadawać pytania. 

On ciągle odpowiada. Ktokolwiek pragnie porozmawiać z Chrystusem, 

może to uczynić również o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy jak 

otworzy Ewangelię i w duchu tradycji przekazywanej w Kościele 

odczyta sercem jej orędzie. Oto druga forma obecności Zbawiciela 

wśród nas, jeszcze bardziej dostępna niż pierwsza. 

Trzecia, najmniej doceniona, to spotkanie z ludźmi miłującymi się 

wzajemnie. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 

będziecie się wzajemnie miłowali”. Obecność Jezusa przez Ducha 

Miłości w sercach tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą. „Tam gdzie 

dwu jest zgromadzonych w imię Moje, tam Ja jestem wśród nich”. 

W każdej Mszy świętej możemy spotkać Chrystusa w tych trzech 

formach Jego obecności na Ziemi. Jest w Słowie Bożym, czytanym 

i głoszonym przez kapłana, jest w konsekrowanych postaciach chleba 

i wina i jest we wspólnocie zgromadzonej wokół ołtarza. Warto dodać, 

że zarówno w Słowie jak i w postaciach chleba i wina, może być 

dostrzeżony wyłącznie oczami wiary. Do człowieka niewierzącego nie 

przemówi ani tekst Biblii, ani konsekrowana hostia. Może natomiast 

przemówić miłość wspólnoty zgromadzonej w imię Chrystusa. Jeśli to 

objawienie wspólnotowe nie jest wystarczająco wyraźne, to nie jest to 

wina Chrystusa, lecz nasza. On nam zawierzył i losy objawienia Swojej 

obecności w świecie złożył w nasze ręce. 

Umiejętność obcowania z Chrystusem obecnym w słowie Pisma 

Świętego oraz kontaktowania się z Nim w Komunii świętej, umożliwia 

doskonalenie miłości wzajemnej, a przez to objawianie światu obecności 

Chrystusa na ziemi. To też stanowi jeden z zasadniczych celów 

Kongresu Eucharystycznego. Uwielbienie Chrystusa obecnego 

w Najświętszym Sakramencie najpełniej dokonuje się nie przez wielkie 

zewnętrzne manifestacje, lecz przez autentyczną miłość Boga 

i bliźniego, którą promieniują wspólnoty prawdziwych chrześcijan. 

 

 

Polski Katolicki Apostolat 

pw. Świętego Jana Pawła II 

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe 

dla Polonii Zagranicznej 

 
Ksiądz Wiesław Berdowicz SChr. 

Biuro Apostolatu: 
113 Gloster Rd. 

Lawrenceville, GA 30044-4470 
tel.: 770-935-1958 
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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: 21 maja 2017 

VI Niedziela Wielkanocna 
Niech cała ziemia chwali swego Pana. 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 21 maja 2017 
Md'Y – 2:00pm + Marianna Szymonik (9. rocz.) i zm. z rodz. 
++ Piotr Hołub, Garry Standish 
Dziękczynna za ukończenie studiów Magdaleny i o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 
O powrót do zdrowia dls doktora Marka Majocha 

Niedziela, 28 maja 2017 
Md'Y – 2:00pm  

 
OGŁOSZENIA 

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

I czytanie   Kamil Jezierski 

II czytanie   Paweł Chęć 

Szafarze  Lidia Błach 

    Paweł Chęć 

Składki 

14 maja  

St Marguerite  $569,10 

MOQ  $ 855 

Potrzebna tygodniowa składka $1400 

 

BOŻE CIAŁO 

Już za cztery tygodnie (18 czerwca) będziemy przeżywać Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tradycyjnie pójdziemy z 

procesją do czterech ołtarzy. Proszę o zgłaszanie się chętnych, którzy 

pomogliby w udekorowaniu ołtarzy.  

 

Festiwal Pierogów 
26 sierpnia będziemy mieli nasz kolejny Festiwal Pierogów. Jest to 

wielkie wyzwanie i dlatego potrzebujemy wielu pomocników. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Anny Standish. 

 

Pożegnanie ks. proboszcza Jamesa Harrisona. 

Wczoraj w sali parafialnej (która została nazwana im. Floyda 

Farabough) uroczystym obiadem pożegnaliśmy naszego księdza 

proboszcza. Oficjalnie jest z nami do końca maja, ale jego następca 

jeszcze nie został wyznaczony, więc może się opóźnić o kilka tygodni. 

Życzymy księdzu proboszczowi dużo sił na emeryturze, ale jak 

powiedział będzie się pojawiał i pomagał nam. 

 
 


