
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 15 listopada 2015 
Kiedy rok liturgiczny dobiega końca, liturgia wzywa wiernych do 

rozważania końca czasów, który zbiega się z objawieniem i powrotem 

chwalebnym Chrystusa oraz odnowieniem w Nim wszystkich rzeczy. 

To wielkie wydarzenie eschatologiczne przedstawiają dzisiejsze 

czytania, szczególnie zaś proroctwo Daniela i ewangelia. 

Te dwa teksty można uważać za równoległe, chociaż w Ewangelii 

wszystko jest oświecone nowym światłem wynikającym z perspektywy 

chrystologicznej. Obydwa zapowiadają okres wielkich cierpień, który 

będzie znamionował koniec świata obecnego: „Wtedy nastąpi kres 

ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały” — mówi Daniel; „dni 

owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia 

Bożego aż dotąd”, potwierdza Ewangelia. Proroctwa Daniela, podobnie 

jak Chrystusa, odnoszą się również do wydarzeń historycznych 

mających nadejść — do prześladowania Żydów przez królów 

pogańskich i zniszczenia Jerozolimy — lecz w pełnym znaczeniu 

odnoszą się one do końca czasów. Doświadczenia i cierpienia owej 

godziny będą ostatnim wezwaniem do nawrócenia grzeszników oraz 

ostatnim oczyszczeniem wybranych. Daremnie dociekać, kiedy i jak to 

nadejdzie; jest to tajemnica Boga. Należy raczej mieć na uwadze, że od 

śmierci, zmartwychwstania Chrystusa cały czas potem historia jest 

nastawiona na ostateczne przyjście Pana i dlatego powinna służyć 

przygotowaniu Jego chwalebnego powrotu. Zmienne koleje i utrapienia 

dzisiejsze, ale i jutrzejsze, tak jednostek jak i narodów, mają za jedyny 

cel przygotowanie ludzi na ostateczne przyjście Chrystusa oraz na ich 

przyszłe w Nim uwielbienie: „W tym czasie — mówi Prorok — naród 

Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze”. 

„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach 

z wielką mocą i chwałą”. Chrystus przyszedł na świat pierwszy raz 

w pokorze, w ukryciu, w cierpieniu, by go odkupić z grzechu, powróci 

jednak na końcu wieków w całym blasku swojej chwały, by zebrać 

owoce swojego odkupieńczego dzieła.  

Dlatego Kościół pierwotny, rozmiłowany w Chrystusie 

i spragniony oglądać Jego chwalebne oblicze, czeka z wielką tęsknotą 

na Jego przyjście. „Przyjdź, Panie Jezu! — było to gorące wezwanie 

pierwszych chrześcijan, żyjących z. sercem zwróconym ku Niemu, jak 

gdyby był już w drzwiach. Taką powinna być postawa tego, kto 

zrozumiał głębokie znaczenie życia chrześcijańskiego: wyczekiwanie 

Chrystusa i wyjście Mu naprzeciw z zapaloną lampą wiary i miłości. 
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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. 

 

http://www.pcaaa.org/index.html


Biuletyn: 15 listopada 2015 
XXXIII niedziela zwykła 

Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. 
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Intencje Mszalne 
Niedziela, 15 listopada 2015 
Md'Y - 2:00pm – + Wiktor Wachnik (40. rocz. śm.) 
+ Natalia Jaruga 

OGŁOSZENIA 
1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25. 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.  

2. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia 

składam życzenia Bożego błogosławieństwa. 

3. Po konsultacjach, msza z udzałem dzieci zostaje przeniesiona 

na trzecią niedzielę miesiąca. 

4. Jest do nabycia film na DVD o papieżu Franciszku. Czas ok. 55 

minut, angielska wersja językowa. Cena $ 20. Sam oglądałem, 

film dobry, polecam. 

5. Pomoc liturgiczna 

St. MdY 

I czytanie  Józef Mądrzyk 

II czytanie  Kamil Jezierski 

Szafarze  Józef Mądrzyk 

  Dariusz Malacha 

KALENDARZ NA BOŻE NARODZENIE 

2015/2016 

6, 13 i 20 grudnia –       niedziela – Sakrament Spowiedzi 

świętej od godz.13:00. 

5 grudnia, sobota – Wieczerza Wigilijna o godzinie 18:00 w 

Sali Parafialnej. 

24 grudnia, czwartek – Pasterka o godz. 22:00 

25 grudnia, piątek – Dzień Bożego Narodzenia, Msza 

święta o godz. 14.00. 

26 grudnia, sobota – Świętego Szczepana, Msza święta o 

godz. 20:00. 

31 grudnia, czwartek – Msza święta na zakończenie Roku o 

godz. 20:15 

21:00 - Bal Sylwestrowy w Sali Parafialnej  kościoła St. 

Marguerite d’Youville. 

1 stycznia, piątek – Nowy Rok – Uroczystość Bożej 

Rodzicielki. 

Msza święta o godz. 14:00 w Lawrenceville. 

3 stycznia, niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego – 

Trzech Króli. 

Poświęcenie kredy, kadzidła i wody podczas Mszy świętej o 

godz. 14:00 w Lawrenceville oraz o 19:00 w Norcross. 
 

 


