
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 30 kwietnia 2017  

Dzieje Apostolskie przytaczają wyjątek jego odważnego przemówienia 

w dzień Zielonych Świąt, gdy oświadcza „mężom izraelskim”, że ten 

Jezus, którego skazali na śmierć, zmartwychwstał: „tego Męża 

przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg 

wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona 

panowała nad Nim”. Jak śmierć mogła pochłonąć na zawsze Tego, kto 

dokonał tylu „niezwykłych czynów, cudów i znaków” i wyrwał jej 

zdobycze, przywracając życie młodzieńcowi z Naim, córce Jaira 

i Łazarzowi spoczywającemu w grobie od czterech dni? Piotr ponadto 

odwołuje się do Pism, w których teraz już umie odczytywać tajemnicze 

proroctwa o Zmartwychwstaniu: „Nie zostawisz duszy mojej w otchłani 

ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu”. 

Jeśli Piotr w tym przemówieniu rozwija apologię Zmartwychwstania, to 

w pierwszym swoim liście wyjaśnia znaczenie tajemnicy paschalnej 

i ukazuje ją wierzącym jako powód, który powinien ich skłonić do 

świętości życia. „Wiecie, że zostaliście wykupieni nie czymś 

przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, 

jako baranka niepokalanego i bez zmazy”. Świadomość, że zostali 

wybawieni od wstydu i niewoli grzechu przez krew Syna Bożego, jest 

według Piotra jednym z potężnych powodów, by pobudzić ludzi do 

miłowania Zbawiciela i do życia w taki sposób, aby nie udaremniać Jego 

męki. Ta „drogocenna krew” jest dla Piotra rzeczywistością bardzo 

konkretną: widział, jak Chrystus wylał ją w czasie męki, oglądał jej 

ślady na płótnach znalezionych w grobie, zobaczył rany 

Zmartwychwstałego, z których wypłynęła krew aż do ostatniej kropli. 

Mimo całej radości ze Zmartwychwstania nie zapomniał 

o najboleśniejszej męce, która je poprzedziła; bez niej bowiem Jezus nie 

byłby zmartwychwstał i nie zbawiłby grzesznej ludzkości. I właśnie 

przez moc Jego krwi ludzie otrzymują dar wiary: wierzą, że Bóg 

„wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara ich 

i nadzieja są skierowane ku Bogu”. Wieczna nadzieja 

zmartwychwstania. 

Gdzie Piotr, zwykły grzesznik, zaczerpnął tak głęboka naukę 

o tajemnicy paschalnej? Również on, jak uczniowie z Emaus — i więcej 

niż oni — został pouczony przez Jezusa, który ukazując się Jedenastu 

w wieczór Wielkanocy, nie tylko wyjaśniał im Pisma, lecz „otworzył ich 

umysł”, aby mogli je zrozumieć. Tylko łaska Chrystusa, przeżywana 

w ścisłym obcowaniu z Nim, może przemienić wewnętrznie człowieka 

i udzielić mu tak mocnej wiary i tak gorącej miłości, by stał się 

apostołem. 
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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: 30 kwietnia 2017 

III Niedziela Wielkanocna 
Ukaż nam Panie, Twoją ścieżkę życia. 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela, 30 kwietnia 2017 
Md'Y – 2:00pm O zdrowie i błog. Boże dla Karoliny z ok. 
urodzin. 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Magdaleny z 
ok. urodzin. 
Dziękcz. z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ireny i Stanisława 
Janewiczów z ok. rocznicy ślubu. 
O błog. Boże i zdrowie dla rodziny Wójcik. 
+ Hanna Kotowska 

Niedziela, 7 maja 2017 
Md'Y – 2:00pm O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodzin 

 
OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
23 kwietnia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Agata Dyrdół 

II czytanie Paweł Chęć 

Szafarze Lidia Błach 

   Paweł Chęć 

Składki 

23 kwietnia  

St Marguerite  $915 

Potrzebna tygodniowa składka $1400 
 

23 kwietnia, niedziela – Niedziela Miłosierdzia Bożego – St. 

Marguerite, godz. 14:00 

7 maja, niedziela – I Komunia św. w Lawrenceville 

 NIE MA MSZY W NORCROSS 

 

DYŻUR KONSULARNY 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie informuje, że 

dyżur konsularny związany z przyjęciem wniosków o wydanie 

paszportu, odbędzie się dnia: 

12 maja 2017 r. (piątek) w godz. 9.00 – 17.00 

Miejsce dyżuru: Budynek parafialny przy kościele St. Marguerite 

d'Youville, 85 Gloster Rd. Lawrenceville, GA 30044-4470 

Szczegóły na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 

Waszyngtonie 

 

Obowiązują zapisy. 

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: 

washington.consular@msz.gov.pl 

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W LAWRENCEVILLE a w treści 

następujące informacje: 
1. Imię i nazwisko 
2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu 
3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego aktu 

urodzenia dziecka 
4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan 

potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu 
urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (osoby zamężne) 

 Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: 

http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/dyzury_konsularne/dyzur_konsularny
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/dyzury_konsularne/dyzur_konsularny
mailto:washington.consular@msz.gov.pl


MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK  wystawionym dla „Embassy of 

the Republic of Poland”. Wysokość opłaty otrzymają Państwo po zgłoszeniu 

udziału w dyżurze. 


