
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 28 maja 2017  

Słowa pożegnania wypowiedziane przez Jezusa można podzielić na trzy 

części odnoszące się odpowiednio do przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości. 

„Nauczanie” (dosł. „czynienie uczniami”) przypominało to, co robili 

rabini, lecz naśladowcy Jezusa mieli czynić uczniów dla Jezusa, nie zaś 

dla samych siebie. Uczniami czyniono w następujący sposób: (l) przez 

udzielanie chrztu, który był aktem nawrócenia (udzielano go poganom 

przyjmującym judaizm), oznaczał wiec przyprowadzanie ludzi do wiary; 

(2) przez nauczanie przykazań Jezusa zapisanych w Ewangelii 

Mateusza. Rabini czynili uczniów przez nauczanie nowych adeptów. 

Wielu Żydów żyjących poza obszarem Palestyny zabiegało o 

nawróconych spośród „narodów" (słowo „narody" można także 

tłumaczyć jako „poganie"). Jednak bardzo niewielu takich nawróconych 

pobierało nauki u rabinów, dlatego idea czynienia pogan pełnymi 

uczniami - wyznawcami Jezusa, którzy będą się od Niego uczyli i służyli 

Mu - wykracza poza te żydowską tradycje. Izajasz przepowiadał, że 

Izrael będzie świadectwem dla (lub przeciwko) narodów w czasach 

ostatecznych. Literatura żydowska tylko Boga nazywała 

wszechobecnym. Twierdzenie Jezusa, że będzie z nimi zawsze, w 

połączeniu z wymienieniem Jego imienia obok imienia Ojca w chrzcie 

(Żydzi nie udzielali chrztu w imieniu ludzi), stanowi proklamację Jego 

Bóstwa. 

”Dana Mi jest wszelka władza”: W oryginale czas przeszły oraz 

teologiczna strona bierna; to Bóg udzielił boskiej władzy Jezusowi jako 

Synowi Człowieczemu. Władza jest związana z królestwem Bożym. 

”Idźcie więc”: Wielkie posłannictwo, nakaz misyjny dotyczy głównie 

teraźniejszości. Zawiera ogólne polecenie, by iść i czynić uczniów; dwa 

człony podrzędne wyjaśniają, w jaki sposób zadanie to ma zostać 

wykonane, 

”wszystkie narody”: Uniwersalne posłannictwo odnosi się do 

wszystkich ludów i kultur, w tym także Żydów, którzy nie zostali 

jeszcze uczniami. 

”Ojca i Syna, i Ducha Świętego”: Ta potrójna formuła może mieć 

starotestamentowe korzenie w apokaliptycznej trójcy Boga, Syna 

Człowieczego i Wybranego (Anioła), pojawiającej się w Dn 7; Ez 1. 

”Ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”: Uczniowie 

mają kontynuować Jezusową służbę nauczania, kładąc w ten sposób 

podwaliny pod chrześcijańską edukację, teologię i dzieła intelektualne. 
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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: 28 maja 2017 

Wniebowstąpienie Pańskie 
Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela, 28 maja 2017 
Md'Y – 2:00pm 
Piątek, 2 czerwca 
Md’Y – 9:00pm + Stanisław Łabecki 

Niedziela, 4 czerwca 2017 
Md'Y – 2:00pm  

 

OGŁOSZENIA 

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

I czytanie   Józef Mądrzyk 

II czytanie   Paweł Chęć 

Szafarze  Józef Mądrzyk 

    Paweł Chęć 

Składki 

21 maja  

St Marguerite  $604 

Potrzebna tygodniowa składka $1400 

 

BOŻE CIAŁO 

Już za trzy 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. 

 

Sprawozdanie ze spotkania Rady Finansowej 
1. P. Bogdan rozdał formularz na 7 stron zawierąjacy zalecenia archidiecezji 

dotyczące finansów i księgowości, z prośbą o wypełnienie i oddanie nie 

później niż na kolejnym spotkaniu, czyli 4 czerwca. 

2. P. Bogdan przekazał księdzu teczki w celu zorganizowania dokumentacji 

finansowej apostolatu, podkreślając, że w razie potrzeby chętnie dostarczy 

następne. 

3. Ksiadz rozdał zestawienia za 2016 rok - miesięcznie wpływy i wydatki oraz 

podsumowanie za cały rok. Ksiadz wyjasnił niektore pozycje odbijające od 

trendów (np. wysoka kwota dla SChr w kwietniu i sierpniu 2016r.)  P. Bogdan 

powiedział, żeby opublikować zestawienie za 2016 r. w biuletynie, a za 

pierwszy kwartal 2017 r. później, po sprawdzeniu przez radę. 

4. P. Bogdan poruszył temat placenia wydatków, podkreślając ważność 

płacenia czekami gdzie tylko możliwe, zamiast gotówką, w celu utrzymania 

przejrzystosci. Nalezy unikac placenia gotowka.  

5. Za prosba P. Bogdana, ksiadz wyjasnil cel wplywow z donacji. 

    Ksiadz: Koszyczek w Sobotę Wielkanocną (święconka) oraz Intencje na 

msze (zgodnie z przyjętą normą w Polsce) 

    Apostolat: Reszta 

    Zaproponowano, żeby dla jasnosci bylo to ogloszone, ze koszyczek ze 

święconki jest dla księdza, a czeki wypisane na PCAAA byly dodane do tacy w 

Niedziele Wielkanocna. 

6. P. Bodgan zasygnalizowal, że jest ok. $27-$30 tys. uzbierane na budowę 

Domu Apostolatu, pieniądze muszą być użyte na ten cel.  Należy zastanowić 

się nad tymi pieniędzmi.  Pytanie, czy można je użyć na 

remont?  Warunki?  Pieniądze były przeznaczone jednak na cel budowy 

oddzielnego budynku. 

7. Ustalono termin następtnego spotkania rady finansowej: 4 czerwca.  Rada 

powinna się spotykać raz na kwartał (wymóg archidiecezji). 

8. Ksiądz zobowiązał się rozesłać najdalej w środę źródłowe dokumenty 

finansowe, aby członkowie rady mogli się zapoznać ze szczegółami transakcji. 


