
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 15 stycznia 2017  

Również i czytaniom dzisiejszej niedzieli charakter nadaje uroczystość 

Objawienia Pańskiego ukazująca boskość i misję Chrystusa. Świadectwu 

Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”, 

odpowiada świadectwo Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzechy świata”. Jezus, przedstawiony przez Ojca jako Jego umiłowany 

Syn, teraz jest ukazany jako niewinny baranek, który będzie ofiarowany 

na przebłaganie za grzechy. Nie jest to więc Mesjasz polityczny, mający 

dać Izraelowi potęgę i chwalę ziemską, lecz „Sługa Pański” 

zapowiedziany przez Izajasza, który weźmie na siebie ludzkie 

nieprawości i spłaci je własną śmiercią. Przez swą ofiarę stanie się 

światłością i zbawieniem nie tylko Izraela, lecz całej ludzkości, w Nim 

też objawi się chwała Boga. „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się 

rozsławię... Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie 

dotarło aż do krańców ziemi”. Proroctwo Izajasza, odczytane okiem 

chrześcijańskim, staje się całkiem jasne. Ten, którego Bóg przez usta 

Proroka nazwał imieniem „swego sługi”, to ten sam, którego teraz, 

w pełni czasów, Bóg ukazuje światu jako „swojego Syna”, przedmiot 

wszystkich Jego upodobań. Bóstwo Chrystusa jaśnieje, Jednorodzony 

Ojca jest Bogiem jak Ojciec; przyjmując naturę ludzką nie umniejszył 

swego Bóstwa. Ukrył je jednak, jakby unicestwił, przybierając postać 

sługi i sprowadzając się wprost do roli baranka przeznaczonego na ofiarę 

całopalną. Lecz właśnie przez tę ofiarę doszedł do zmartwychwstania, 

odnalazł w pełni swoją chwałę jako Syn Boży i nabył władzę udzielania 

tej chwały wszystkim ludziom. Dokonał bowiem odkupienia ich od 

grzechu i przedstawił ich Ojcu jako synów. 

Wobec wielkości Chrystusa Jan wyraźniej dostrzega swoją nędzę 

i wyznaje ją: „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie 

Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 

Oświecony światłem z wysoka, głosi bezwzględne pierwszeństwo 

Chrystusa i Jego misji; On jest „wybrańcem Bożym”, który przyszedł 

chrzcić już nie wodą, lecz „Duchem Świętym”. Wobec Chrystusa żaden 

apostoł nie znaczy już nic, a raczej — znaczy tyle i może działać tylko 

o tyle, o ile uzależnia się we wszystkim i z pokorą od Niego. 
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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: 15 stycznia 2017 

II niedziela zwykła 
Uwielbią Pana Wszystkie ludy ziemi. 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela, 15 stycznia 2017 
Md'Y – 2:00pm +Edward Łapiński 
+ ks. Stanisław Drzał 

Niedziela, 22 stycznia 2017 
Md'Y – 2:00pm +Tadeusz Rekosz 
+ ks. Stanisław Drzał 

OGŁOSZENIA 

Służba liturgiczna 
15 stycznia 2016 2:00pm St. Marguerite 

I czytanie Kazimierz Krajewski 

II czytanie Daniel Magdziarz 

Szafarze Paweł Chęć 

   Lidia Błach 

Składki 

8 stycznia  

St Marguerite  $620 

MOQ   $387 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 

 

 


