
I NIEDZIELA ADWENTU 

Ewangelia: Mk 13,33-37 
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie 

 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 

północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 
nie zastał was śpiących. 

  

  
 W kościele mamy dzisiaj początek roku. 

Rok liturgiczny zaczyna się bowiem od pierwszej niedzieli adwentu. W 
ten sposób życie chrześcijanina, cały jego czas, są odniesione do 
jednego, wyraźnie określonego wydarzenia: przyjścia Pana.  

Wszystkie wydarzenia, które wypełniają jego codzienne życie, 
odzyskują swoje znaczenie, swoją wagę w odniesieniu do tego 
decydującego momentu. 

Dla Greka czas ma charakter cykliczny: wydaje się, że epoki i lata 
regularnie się powtarzają, niosąc ze sobą zawsze te same wydarzenia. 
Dlatego nie należy oczekiwać niczego zasadniczo nowego.  

Człowiek Biblii patrzy natomiast na dzieje jako na linię poziomą. Czas 
ma dla niego charakter linearny, dzieje idą do przodu, Bóg kieruje je ku 
wyraźnie określonemu celowi. Dlatego dzieje nie są nieustannym 
powrotem tego samego, lecz są otwarte na nowość, na to, co 
nieoczekiwane, na nadzieję. 

Można powiedzieć, że dzieje mają dwóch bohaterów – Boga i 
człowieka: „Dzieje zmierzają do ostatecznego zbawienia; dokonuje się 
w nich sąd...” 

Rozstrzygającym wydarzeniem w dziejach jest Wcielenie, przyjście 
Chrystusa na świat.  

Adwent nie jest jednak tylko oczekiwaniem na Boże Narodzenie. 
Jest również oczekiwaniem na „drugie przyjście” Chrystusa: na 
ostateczne przyjście Pana. […] 

 

 

 

Polski Katolicki Apostolat 
imienia Świętego Jana Pawła II 

prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe 
dla Polonii Zagranicznej 

 
Ksiądz Ryszard Czerniak SChr. 

Biuro Apostolatu: 
113 Gloster Rd. 

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

e-mail: polskiapostolat@gmail.com 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada Polskiego 
Apostolatu: 

Prezes:            Maryla          

                       Adamczyk 
Vice-prezes:   Wiktor Błach 

Sekretarz:       Wanda Komor 

Katechizacja:  Elżbieta            

            Rutkowska 

                        Lidia Błach 

                        Michał      

                       Adamczyk 

webside          Grzegorz         

                       Kwiatkowski 

Msze święte: 
Każdej niedzieli o 14:00 
St. Marguerita 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. 
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Intencje Mszalne 

Niedziela, 30 listopada  
Md'Y-2:00pm - + W rocznicę urodzin - za świętej panięci Mieczysław 
Eugeniusz Żabiński; 
 
Niedziela, 7 grudnia 

Md'Y-2:00pm - O Boże błogosławieństwo dla włascicieli i pracowników 
firmy PATAK. 
MoQ -7:00pm +Jadwiga Sitarek i jej rodzinę 
 
Niedziela, 14 grudnia 

Md'Y-2:00pm  
MoQ -7:00pm  
 
Niedziela, 21 grudnia 

Md'Y-2:00pm  
 
Środa, 24 grudnia (Pasterka) 
Md'Y - 10:00pm 

 
Czwartek, 25 grudnia (Boże Narodzenie) 

Md'Y - 2:00pm 

 
Piątek, 26 grudnia (św. Szczepana) Oktawa Narodzenia Bożego. 

Md'Y - 2:00pm 
 

Niedziela, 28 grudnia 
Md'Y-2:00pm  

............................................................................................................. 
1. Spotkanie dla dzieci na lekcjach religii po przerwie z okazji Święta 
Dziękczynienia - 7 grudnia. 
 
2. Pierwszy Piątek Miesiąca - spowiedź o 8:30pm, o 9:00 Msza Święta z 
formularza o Najświętszym Sercu Jezusa. o godz. 12:15 am Msza Śwęta 
za wsztawienictwem Niepokalanego Serca Maryi. 
 
3. Wszystkich zapraszamy do celebracji przy stole wigilijnym, dnia 6 
grudnia o 6:00pm. Proszę przynieść jak co roku pyszne dania (tradycyjnie 
postne). Dzisiaj proszę wpisać się na listę u pani Cecylii Mądrzyk, by 
można było przygotować odpowiednią ilość stolików. Obecnie zapisało się 
już 100 osób. Bardzo dziękuję. 
 
4. Uprzejmie informujemy że można kupić bilety na mecz koszykówki gdy 
będzie grał pan Marcin Gortat. Mecz koszykówki odbędzie się w niedzielę 
11 stycznia o 3 po południu. Bilety można nabyć u panów, Pawła Chęć 
albo Darka Malachy. 
 
5. 21 grudnia będzie można złożyć ofiarę przy wyjściu u drzwi kościoła dla 
pani z naszego Apostolatu, która straciła dom. 
 
6. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania 
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam 
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie 
św. Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego 
Apostolatu. 
7. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny. W niedziele 
tego roku będą czytane fragmenty Pisma św. według cyklu B, a w dni 
powszednie (w Okresie Zwykłym) - z roku I. 
 
8. Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest okresem przygotowania 
do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze 
przyjście Syna Bożego do ludzi; równocześnie jest okresem, w którym 
kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na 
końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i 
radosnego oczekiwania. 
 
9. Adwent dzieli się na dwie części: do 16 grudnia liturgia akcentuje 
aspekt eschatologiczny, od 17 grudnia zwraca się ku Bożemu Narodzeniu. 


