
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 6 listopada 2016 
W czasach Jezusa zmartwychwstanie umarłych było już prawdą wiary 

całego judaizmu, odrzucała ją jedynie sekta saduceuszów. Ewangelia 

dzisiejsza przytacza dziwne pytanie, jakie postawili Jezusowi, aby 

wydrwić wiarę w zmartwychwstanie. Mówią o kobiecie, która 

pozostała wdową po siedmiu braciach: „Przy zmartwychwstaniu więc 

którego z nich będzie żoną?”. Pytanie dało Panu sposobność 

wyjaśnienia — przeciw ich prostackiej mentalności — że życie 

zmartwychwstałych będzie całkiem odmienne od życia na ziemi. Oni 

„ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 

mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania”. Zmartwychwstali powrócą do swojego ciała, lecz 

ono zostanie uwielbione i nie będzie już podlegało prawom fizycznym. 

Jako nieśmiertelni nie będą potrzebowali już małżeństwa, aby zapewnić 

zachowanie rodzaju ludzkiego. Życie ich będzie podobne do życia 

aniołów i jak aniołowie staną się „dziećmi Bożymi”. Łaska przybrania, 

jaką otrzymali w zarodku na chrzcie, osiągnie swój pełny rozwój 

ogarniając całego człowieka, a zatem również i ciało, które zostanie 

przemienione. „Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem — mówi 

św. Paweł — zasiewa się zniszczalne — powstaje zaś niezniszczalne; 

sieje się niechwalebne — powstaje chwalebne; sieje się słabe — 

powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe — powstaje ciało 

duchowe”, Jezus kończy swoją rozmowę z saduceuszami 

przypominając objawienie się Boga Mojżeszowi w krzaku ognistym, 

w którym dał się poznać jako „Jahwe”, czyli jako „Ten, który jest”, jako 

Bóg życia. On — kończy Jezus — „nie jest Bogiem umarłych, lecz 

żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją”. Również ci, którzy dla nas 

już umarli, dla Niego żyją i kiedyś wszyscy zmartwychwstaną. Jezus 

sam powiedział o sobie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 

we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. On, sprawca życia 

wiecznego dla tych, którzy wierzą w Niego, jest również sprawcą ich 

zmartwychwstania. W Chrystusie zmartwychwstałym cały człowiek 

został zbawiony, dlatego również materia jest po zmartwychwstaniu 

uwielbiona. Liturgia, ukazując wiernym pocieszającą prawdę 

o wiecznym zmartwychwstaniu, wzywa ich, aby żyli z sercem 

zwróconym ku czekającej ich chwale, aby czyniąc dobrze dostąpili 

w dzień ostatni zmartwychwstania do życia, a nie potępienia. 
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Apostolatu: 
Wiktor Błach 
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Elżbieta Rutkowska 
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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: 6 listopada 2016 

32 niedziela zwykła 
Oto lud wierny, szukający Boga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 

Niedziela,  6 listopada 2016 
Md'Y - 2:00pm O Boże błog. i zdrowie dla Anny Standish z 
okazji urodzin. 
MOQ – 7:00pm - ++ Za zm. polecanych w wypominkach 

Niedziela, 13 listopada 2016 
Md'Y – 2:00pm + Eugeniusz Bara (18. Rocz.) 
MOQ – 7:00pm + ks. Krzysztof Chwałek 

OGŁOSZENIA 

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

I czytanie Małgorzata Grigorian 

II czytanie Adam Mider 

Szafarze Danuta Wróblewska 

   Lidia Błach 

MOQ 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Anna Górczyńska 

Składki 

30 października  

St Marguerite  $911 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.  

 


