
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 13 grudnia 2015 
 

Wobec zbliżającego się Bożego Narodzenia liturgia wzywa nas do 

radości z powodu wielkiego wydarzenia zbawczego, które niedługo 

będzie obchodzić, nie przestając równocześnie nawoływać do 

nawrócenia. O radości mówią dwa pierwsze czytania. „Wyśpiewuj, 

Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel 

z całego serca, Córo Jeruzalem!”. Powodem tak wielkiej radości jest 

nie tylko odnowienie Jerozolimy, lecz mesjańska obietnica, która 

daje zakosztować prorokowi obecności Boga wśród swojego ludu: 

„Owego dnia powiedzą... Pan, twój Bóg, pośród ciebie; On Mocarz 

i Zbawiciel”. „Ów dzień” tak radosny będzie dniem narodzenia 

Jezusa w Betlejem. Wówczas Pan będzie obecny na świecie 

w sposób realny, stając się człowiekiem między ludźmi, aby być 

Zbawicielem wszystkich. Jeśli Jerozolima radowała się oczekując 

„owego dnia”, Kościół każdego roku wspomina go z radością 

o wiele większą. Tam była obietnica i nadzieja, tutaj jest 

rzeczywistość, fakt dokonany. Nie wyklucza to jednak nadziei, 

ponieważ człowiek jest zawsze w drodze do Pana, który już 

przyszedł w ciele, a powróci w chwale na końcu czasów. 

Pielgrzymowanie Kościoła zamyka się między tymi dwoma 

wydarzeniami, I jak Kościół raduje się z pierwszego, tak też weseli 

się z powodu ostatniego i zachęca swoich synów do radowania się 

z nim: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: 

radujcie się!... Pan jest blisko!”. Blisko, ponieważ już przyszedł, 

blisko, bo powróci; blisko, bo temu, kto Go szuka z miłością, 

z okazji każdego Bożego Narodzenia przynosi nową łaskę, aby mógł 

odkryć Pana i zjednoczyć się z Nim na nowo i jeszcze ściślej. 

Św. Paweł, jako przygotowanie na przyjście Pana, razem z radością 

zaleca dobroć: „Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza 

wyrozumiała łagodność”. Kładzie na to nacisk Ewangelia poprzez 

przepowiadanie Jana Chrzciciela przygotowujące ludzi na przyjście 

Mesjasza. „Cóż więc mamy czynić?”, pytały go tłumy, które się 

schodziły, by go słuchać. A on odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, 

niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 

samo czyni”. Miłość ku bliźniemu złączona z miłością ku Bogu jest 

punktem centralnym nawrócenia. 
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Rada Polskiego Apostolatu: 
Prezes:             Maryla          

                         Adamczyk 
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           Rutkowska 
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                         Michał      
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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. 
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Głośmy z weselem, 

Bóg jest między nami 
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Intencje Mszalne  

Niedziela, 6 grudnia 2015 
Md'Y - 2:00pm – + Mieczysław Cieślak 
+ Zenona Chmielewska 
MOQ – 7:00 + Jadwiga Graj (gr. 10) 
 

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

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

film dobry, polecam. 

W związku z zapytaniami o aktualne adresy do księży, którzy tu 

pracowali, podaję je poniżej: 

Fr. Stanisław Drzał 

3000 18 Mile Rd 

Sterling Hgts, MI 48314 

 

Fr. Piotr Nowacki 

21W411 Sunset Avenue 

Lombard, IL 60148-1463 

 

Fr. Ryszard Czerniak 

408 South Chester St. 

Baltimore, MD 21231-2729 
 

Fr. Marek Cieśla 

551 West Sixth Street 

Akron, CO 80720 
 

5. Poszukujemy chętnych do dołączenia do grona 

nadzwyczajnych szafarzy eucharystii. Wymagania: bierzmowani, 

żyjący w sakramentalnym małżeństwie lub stany wolnego. 

Spotkanie dzisiaj i za tydzień po mszy św. 

St. MdY 

I czytanie  Anna Górczyńska 

II czytanie  Irena Janewicz 

Szafarze  Józef Mądrzyk 

  Celina Mądrzyk 

MOQ –  I czytanie  Zbigniew Piróg 

II czytanie  J T Dzikowski 

KALENDARZ NA BOŻE NARODZENIE 2015/2016 
13 i 20 grudnia –       niedziela – Sakrament Spowiedzi świętej 

od godz.13:00. 

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. 


