
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 27 listopada 2016  

Głównym tematem Adwentu jest oczekiwanie na Pana, 

rozważane w rozmaitych aspektach. Przede wszystkim oczekiwanie 

Starego Testamentu, wytrwale zwróconego ku przyjściu Mesjasza. 

Mówią o tym proroctwa, które liturgia w tym czasie podaje wiernym do 

rozważania, aby obudzić w sercach głębokie pragnienie i potrzebę 

Boga, tak bardzo żywe w pismach prorockich, a równocześnie, by 

wezwać ich do dziękczynienia Najwyższemu za niezmierzony dar 

zbawienia. Ono w rzeczy samej jawi się już na horyzoncie nie jako 

wydarzenie przyszłe, obiecane tylko i wyczekiwanej przez wcielenie 

bowiem Syna Bożego i Jego narodzenie w czasie stało się 

rzeczywistością. Odkupiciel przyszedł i w Nim spełniły się nadzieje 

Starego Testamentu, a otwarły nadzieje Nowego. Oto więc nowe 

oczekiwanie. Przyjście Zbawiciela ma się dokonać w sercu każdego 

człowieka, historia całej ludzkości zaś jest już teraz skierowana ku 

paruzji, tj. ku chwalebnemu powrotowi Chrystusa na końcu czasów. 

Izajasz mówi z pewną emfazą o erze mesjańskiej, w której 

wszystkie narody zejdą się do Jerozolimy, by wielbić jedynego Boga: 

„Mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do 

świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy 

kroczyli Jego ścieżkami»”. Wszyscy ludzie złączeni jedną religią staną 

się braćmi i „nie będą się więcej zaprawiać do wojny”. Jerozolima jest 

figurą Kościoła, ustanowionego przez Boga jako „powszechny 

sakrament zbawienia”. Kościół zaś wyciąga ręce do wszystkich ludzi, 

by przyszli do Chrystusa i, stosując się do Jego nauki, żyli jak bracia 

w zgodzie i pokoju. Ale jakże długą drogę trzeba jeszcze przebyć, nim 

to urzeczywistni się w pełni! Każdy chrześcijanin powinien by stać się 

głosem, który z żarliwością Izajasza nawołuje ludzi do jedynej wiary 

i do miłości braterskiej. Ten fragment proroctwa kończy się 

sugestywnym wezwaniem: „Chodźcie... postępujmy w światłości 

Pańskiej”. 

W drugim czytaniu św. Paweł. mówi nam zaś, co należy czynić, 

aby chodzić w takim świetle: „odrzucić uczynki ciemności”, czyli 

grzech w każdej jego postaci i „przyoblec się w zbroję światła”, to 

znaczy w cnoty, przede wszystkim w wiarę i miłość. Jest to sprawa 

nagląca, „ponieważ zbawienie jest bliżej nas”; istotnie historia zdąża ku 

swej ostatniej fazie, ku powtórnemu przyjściu Pana na końcu czasów. 

Czas, który nas od tego dzieli, powinien być wykorzystany 

z gorliwością. Pan, który już przyszedł przez swoje doczesne 

narodzenie w Betlejem, stale obecne w życiu każdego człowieka i całej 

ludzkości, i „ma przyjść” na końcu czasów. 
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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: 27 listopada 2016 

1 niedziela adwentu 
Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela, 27 listopada 2016 
Md'Y – 2:00pm  
Niedziela,  4 grudnia 2016 
Md'Y - 2:00pm 

 
OGŁOSZENIA 

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

I czytanie Józef Mądrzyk 

II czytanie Genowefa Klas 

Szafarze Cecylia Mądrzyk 

   Józef Mądrzyk 

Składki 

20 listopada  

St Marguerite  $1224 

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. 

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. 

 


