
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 4 czerwca 2017  

O ile śmierć Chrystusa Pana na krzyżu, to moment, w 

którym z przebitego boku Zbawiciela rodzi się Kościół, o tyle 

dzień Zesłania Ducha Świętego to moment, w którym ów 

zrodzony przed pięćdziesięcioma dniami Kościół rozpoczyna 

swoją publiczną działalność. Któż bowiem mógł 

przypuszczać, że ci zastraszeni ludzie, żyjący wciąż jeszcze 

wspomnieniami chwil dawno minionych, zostaną w jednej 

chwili napełnieni Duchem Świętym i obdarowani darem 

męstwa wyjdą odważnie przemawiać i nawracać? Co więcej, 

odbyło się to wszystko bez żadnej próby generalnej, bez 

specjalnego przygotowania, traktowania i asekuracji. W ciągu 

chwili, wyszli z zamknięcia, aby wypełnić wszystko, co Jezus 

polecił im czynić. 

Choć w życiu wszystkich apostołów wciąż jeszcze było 

wiele do zrobienia, choć wiara ich miała dorastać jeszcze 

przez lata, to owo wyjście do ludzi, którzy tłumnie przybyli 

do miasta stało się początkiem misji całego Kościoła. Już 

dalej nie mieli kryć jedynie w sercach, tego, co zapamiętali z 

trzyletniego przebywania u boku Chrystusa, już miało nie być 

miejsca na lęk, który paraliżuje i każe w zamknięciu bać się 

każdego, kto stanie przed drzwiami. 

Odwaga apostołów, ich zapał w głoszeniu Chrystusa, 

wsparty łaską Ducha Świętego miały już wkrótce odmienić 

świat cały. Choć prawdziwe prześladowania dopiero miały 

nadejść, choć prawdziwy sprawdzian odwagi i wiary był 

dopiero przed nimi, to sama świadomość, że teraz już nie 

sami, że Duch Pocieszyciel będzie ich prowadził, kazał im iść 

z podniesioną głową do Żydów i pogan i głosić wiarę w to, że 

mamy Boga brata. 

 

 

 

 

 

Polski Katolicki Apostolat 

pw. Świętego Jana Pawła II 

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe 

dla Polonii Zagranicznej 

 
Ksiądz Wiesław Berdowicz SChr. 

Biuro Apostolatu: 
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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: 4 czerwca 2017 

Zesłanie Ducha Świętego 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi zienię. 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela, 4 czerwca 2017 
Md'Y – 2:00pm Msza święta błagalna o zdrowie dla Mallen 
MOQ – 7:00pm O błogosławieństwo Boże dla rodziny 
Adamczyk 

Niedziela, 11 czerwca 2017 
Md'Y – 2:00pm 
MOQ – 7:00pm 

 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
4 czerwca 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie   Alexandra Batko 

II czytanie   Paweł Chęć 

Szafarze  Lidia Błach 

    Paweł Chęć 

Składki 

28 maja  

St Marguerite  $331 

Potrzebna tygodniowa składka $1400 

 

W lipcu nie ma polskiej mszy w Norcross. 
 

BOŻE CIAŁO 

Już za dwa 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 Parafialnej 5/19/2017 

 

Na zebraniu obecni byli: Ks. Wiesław Berdowicz, Wiktor Blach, 

Wanda Komor, Elżbieta Rutkowska, Anna Standish, Bogdan 

Kołodyński   

  

- Boże Ciało 18 czerwca, procesja do czterech ołtarzy. Prosimy, 

aby osoby chętne do przygotowania ołtarzy, zgłosiły się do 

Księdza. 

- Festiwal Pierogów 26 sierpnia. Ania Standish przedstawiła listę 

spraw do załatwienia w pierwszej kolejności, omówiono podział 

zadań, sprawę logo na koszulkach dla Volontariuszy, plakatów, 

ulotek i rezerwacji pokoi dla poszczególnych grup. Prośba o 

zapisywanie się osób chętnych do pomocy przy Festivalu. Ksiądz 

będzie miał listę.  

- Ksiądz Wiesław i Ela Rutkowska będa reprezentowali Apostolat 

na pożegnaniu Księdza Jima, Ela przygotuje kwiaty biało-

czerwone. Ksiądz Jim nie życzył sobie żadnych prezentów. 

-  Omówiono konieczność rozliczenia finansowego. 



  Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować bezpośrednio do 

Księdza lub członków Rady. 


