
Komentarz do Ewangelii 

20 marca 2016 
Proroctwo Izajasza i psalm responsoryjny zapowiadają ze 

wzruszającą dokładnością niektóre szczegóły: „Podałem grzbiet 

bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 

twarzy przed zniewagami i opluciem”. Dlaczego tak wielka 

uległość? Dlatego że Chrystus przedstawiony w Słudze Pańskim, 

którego prorok opisał, jest całkowicie nastawiony na pełnienie woli 

Ojca i zgodnie z nią chce złożyć z siebie ofiarę za zbawienie ludzi: 

„Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem”. 

Był więc prowadzony przed trybunały, a stamtąd na Kalwarię, i tam 

rozciągnięty na krzyżu: „Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę 

wszystkie moje kości”. Oto do jakiego stanu został doprowadzony 

Syn Boży z jednego tylko powodu: miłości; miłość ku Ojcu, 

któremu pragnie przywrócić chwałę, miłość ku ludziom, których 

pragnie pojednać z Ojcem. 

Tylko miłość nieskończona może wyjaśnić zawrotne 

upokorzenia Syna Bożego. „Chrystus istniejąc w postaci Bożej nie 

skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi”. Podczas męki Chrystus 

posuwa aż do ostatnich granic wyrzeczenie, nie podkreślając praw 

swojej boskości. Nie tylko ukrywa je pod postacią natury ludzkiej, 

lecz ogołaca się z nich i poddaje się karze krzyża wystawiając się na 

najbardziej gorzkie obelgi: „Innych wybawia, siebie nie może 

wybawić! Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, 

żebyśmy widzieli i uwierzyli’’. Jak Ewangelista, tak i Kościół nie 

waha się poddać wierzącym do rozważania męki Chrystusa w całej 

jej twardej rzeczywistości, aby wszyscy zrozumieli, że On, 

prawdziwy Bóg, jest także prawdziwym człowiekiem i jako taki 

cierpiał; a wyniszczając w swojej umęczonej naturze ludzkiej 

wszelki objaw swojej boskości, stał się bratem ludzi i podzielił 

z nimi śmierć, by dopuścić ich do uczestnictwa w swojej naturze 

boskiej. „Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to 

śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go i dał Mu Imię ponad 

wszelkie Imię”. Z najgłębszego wyniszczenia pochodzi największe 

wywyższenie. Chrystus, również jako człowiek, został ustanowiony 

Panem wszystkich stworzeń i wykonuje swoją władze jednając je 

z Bogiem, wybawiając ludzi z grzechu i udzielając im życia Bożego. 
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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: 20 marca 2016 
Niedziela Palmowa 

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. 
****************************************************************************************************************** 

 
Intencje Mszalne 

Niedziela, 20 marca 2016 
St. Md’Y – 2:00pm + Aleksander Rzędzian (5. rocz.) 

Niedziela, 27 marca 2016  
Zmartwychwstanie Pańskie 
St. Md’Y – 2:00pm Dziękczynna za wielkość łask 

otrzymanych przez Ewę Różak, z prośbą o zdrowie, 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej z okazji 

urodzin. 

 

OGŁOSZENIA 
Służba Liturgiczna 

20 marca 2016 2:00pm St. Marquerite 

I czytanie Kamil Jezierski 

II czytanie Józef Mądrzyk 

Szafarze Lidia Błach, Danuta Wróblewska 

24 marca 2016 8:30pm St. Marquerite 

I czytanie Kamil Jezierski 

27 marca 2016 2:00pm St. Marquerite 

I czytanie Kazimierz Krajewski 

II czytanie Anna Standish 

Szafarze Lidia Błach, Danuta Wróblewska 

Rekolekcje Wielkopostne 

Rekolekcje Wielkopostne poprowadził dyrektor domu 

rekolekcyjnego w Szczecinie, ksiądz kanonik Krzysztof 

Krawiec. Ofiary złożone na ten cel wyniosły $1245 i w 

czałości zostały przekazane księdzu rekolekcjoniście. 

 

Składka 

Spodziewana potrzebna kwota $1400 

St. Marguerite d’Youville $720 

Mary Our Queen $ 185. 

Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

Kalendarz na Wielkanoc 

20 marca, niedziela – Niedziela Palmowa, Msza 

święta o godz. 14:00 – St. Marguerite 

24 marca, czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej  

godz. 20:30 

25 marca, piątek – Wielki Piątek – Liturgia 

Wielkopiątkowa o godz. 20:30 

26 marca, sobota – Poświęcenie pokarmów –  

Mary Our Queen – 10:30 

   St. Marguerite – 13:00 

27 marca, niedziela – Niedziela Zmartwychwstania 

Pańskiego – St. Marguerite, msza św. 

o godz. 14:00 

28 marca, poniedziałek – Poniedziałek Wielkanocny 

– St. Marguerite, msza o 20:00 

1 kwietnia, piątek – I piątek miesiąca – St. 

Marguerite, msza o godz. 21:00 

3 kwietnia, niedziela – Niedziela Miłosierdzia Bożego 

– St. Marguerite, godz. 14:00 

Po mszy Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz o 

15:30 film o Obrazie Miłosierdzia Bożego w kościele 

St. Marguerite 

Mary Our Queen, godz. 19:00 

UWAGA!! 

W maju i czerwcu nie będzie polskiej mszy świętej 

w Mary Our Queen w Norcross. 


