
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 4 grudnia 2016  

Dzięki proroctwom postać Mesjasza przybiera coraz wyraźniejsze 

zarysy: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego 

korzenia”. Kiedy wydawać się będzie, że dynastia Dawidowa — tron 

Jessego — podobna do pnia uschłego, już wygasła, wówczas narodzi 

się Zbawiciel z pokornej Dziewicy z Nazaretu, poślubionej Józefowi 

z rodu Dawida. Izajasz ukazuje Go jako napełnionego Duchem 

Świętym, obdarzonego Jego darami, gotowego „rozsądzić biednych 

sprawiedliwie”, podwyższyć pokornych i uciśnionych, którzy zajmą 

uprzywilejowane miejsce w Jego zbawczym dziele. Więc pod 

przenośnią pokojowego współżycia zwierząt, które na mocy instynktu 

są sobie wrogie, Prorok mówi o pokoju, jaki Mesjasz przyniesie na 

świat, pouczając ludzi, jak zwyciężać namiętności czyniące ich 

drapieżnymi względem drugich, oraz w jaki sposób kochać się jak 

bracia. A więc „korzeń Jessego [Jezus Zbawiciel] stać będzie na znak 

dla narodów; do Niego ludy przyjdą z modlitwą”, To właśnie jest obraz 

powszechnego zbawienia, który później podejmuje św. Paweł w liście 

do Rzymian, przytaczając prawie dosłownie ten ostatni wiersz Izajasza. 

Chrystus — mówi Apostoł — przyszedł zbawić wszystkich ludzi; 

działał wprawdzie przede wszystkim na korzyść ludu żydowskiego, 

którego „stal się sługą” dla okazania wierności Boga wobec obietnic, 

jakie uczynił patriarchom, nie odrzucił jednak pogan, owszem, przyjął 

ich, aby i w nich okazało się Jego niezmierzone miłosierdzie. A oto 

powraca temat wzajemnej miłości: „Dlatego przygarniajcie siebie 

nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was — ku chwale Boga”. Przykład 

Pana, który przygarnia i zbawia wszystkich ludzi, jest podstawą 

życzliwych stosunków, jakie powinni oni utrzymywać między sobą. 

Miłość, zgoda, pokój, zapowiedziane przez proroków jako cechy ery 

mesjańskiej, są w rzeczywistości ośrodkiem posłannictwa 

Chrystusowego. Mimo to, po tylu wiekach chrześcijaństwa, ludzkość 

jest jeszcze rozdarta przez nienawiść, niezgodę, walki bratobójcze. 

Świat nie otworzył się jeszcze i nie nawrócił do Ewangelii. Wołanie 

więc Jana Chrzciciela, które rozbrzmiewa w Adwencie, jest teraz 

bardziej aktualne niż kiedykolwiek: „Nawróćcie się, bo bliskie jest 

królestwo niebieskie”. 
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Rada Polskiego 

Apostolatu: 
Wiktor Błach 

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: 4 grudnia 2016 

2 niedziela adwentu 
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela,  4 grudnia 2016 
Md'Y - 2:00pm + Stanisław Mądrzyk 
++ Zdzisław Zamaryka (6. rocz.), Andrzej Strumiłło 

MOQ – 7:00pm Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo 
dla rodziny Adamczyk 
Czwartek, 8 grudnia 2016 
Md’Y – 8:30pm 
Niedziela, 11 grudnia 2016 
Md'Y – 2:00pm  

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
4 grudnia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Paweł Chęć 

II czytanie Adam Mider 

Szafarze Paweł Chęć 

   Adam Śniady 

MOQ 

I czytanie Genowefa Klas 

II czytanie Anna Górczyńska 
 

Składki 

27 listopada  

St Marguerite  $517 

II składka  $171 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 
 

KALENDARZ NA BOŻE NARODZENIE 2016/2017 

4, 11 i 18 grudnia – niedziela – Sakrament Spowiedzi 

od godz. 13:00 
 

3 grudnia, sobota – Wieczerza Wigilijna o godzinie 18:00 

w Sali Parafialnej. 

8 grudnia, czwartek – Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP, Msza święta o 20:30 

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

25 grudnia, niedziela – Dzień Bożego Narodzenia, Msza 

święta o godz. 14.00. 

26 grudnia, poniedziałek – Świętego Szczepana, Msza 

święta o godz. 20:00. 

31 grudnia, sobota – Msza święta na zakończenie Roku o 

godz. 20:15 

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

Marguerite d’Youville. 

1 stycznia, niedziela – Nowy Rok – Uroczystość Bożej 

Rodzicielki. Msza święta o godz. 14:00 w Lawrenceville 

oraz o 19:00 w Norcross. 

8 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. 

 


