
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 20 listopada 2016  

Rok liturgiczny zamyka uroczystość Chrystusa Króla, która jest 

ogólnym świętem tajemnicy wielkości Bożej i miłości nieskończonej. 

W temat wprowadza już pierwsze czytanie, wspominając namaszczenie 

Dawida na króla i pasterza Izraelitów, Dawida, który jest proroczą 

zapowiedzią Chrystusa króla i pasterza wszystkich narodów. Temat ten 

rozwija drugie czytanie, w którym św. Paweł wysławia królewską 

władzę Chrystusa i wylicza najbardziej znamienne Jego tytuły. Chrystus 

jest królem, ponieważ ma bezwzględne pierwszeństwo wobec Boga 

i wobec ludzi w porządku stworzenia i odkupienia. „On jest obrazem 

Boga niewidzialnego”, obrazem doskonałym i widzialnym, 

objawiającym Ojca: kto Jego widzi, widzi Ojca. Jest „Pierworodnym 

wobec każdego stworzenia”, a więc pierwszym w myśli i miłości Ojca, 

pierwszym przez swoją godność nieskończoną, stawiającą Go ponad 

wszystkimi stworzeniami, pierwszym, ponieważ „w Nim... przez Niego 

i dla Niego” zostały stworzone wszystkie rzeczy, Bóg bowiem powołał 

je do istnienia przez Niego, swoje odwieczne Słowo. Całe stworzenie 

należy do Niego; On jest równocześnie Królem, który nim rządzi, oraz 

Kapłanem, który poświęca i składa ofiarę Ojcu na chwałę. Ponieważ 

jednak stworzenie zostało splamione grzechem, Chrystus, który je 

odkupił za cenę swojej krwi, jest także Jego Zbawicielem. Ludzie, 

których zbawił, stanowią królestwo, Kościół, którego On jest Głową, 

Oblubieńcem, Pasterzem, Panem. Ponadto przez swoje wcielenie stał 

się również bratem ludzi, a przez mękę i śmierć „Pierworodnym 

spośród umarłych”, którzy kiedyś powstaną z Nim — jako 

„pierwocinami” zmartwychwstałych. Chrystus prawdziwie „ma 

pierwszeństwo we wszystkim” i w Nim człowiek znajduje wszystko: 

życie, „odkupienie, odpuszczenie grzechów”. I oto spontanicznie 

wyrywa się z serca hymn wdzięczności Bogu Ojcu, który w Synu 

swoim raczył stworzyć i odnowić wszystkie rzeczy, dać ludziom życie 

i zbawienie: „Z radością dziękujemy Ojcu, który... uwolnił nas spod 

władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”. 
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Wanda Komor 

Elżbieta Rutkowska 

Maria Nowina-Konopka 

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: 20 listopada 2016 

34 niedziela zwykła 
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela,  20 listopada 2016 
Md'Y - 2:00pm + Wiktor Wachnik 

Tadeusz Szeląg 

Niedziela, 27 listopada 2016 
Md'Y – 2:00pm 

 

 
 

 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
20 listopada 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Agata Dyrdół 

II czytanie Jakub Białek 

Szafarze Cecylia Mądrzyk 

   Dariusz Małacha 

Składki 

13 listopada  

St Marguerite  $427 

MOQ   $426 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

 
 
 

 


