
Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 8 stycznia 2017  

„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć 

pokłon Panu”. Oto jak śpiew przed ewangelią dzisiejszej Mszy św. 

streszcza zachowanie się mędrców. Ujrzeć gwiazdę i udać się w drogę 

— to jedno i to samo. Mędrcy nie wątpili. Ich wiara była mocna, pewna, 

jakby z jednego bloku. Nie zawahali się wobec trudów dalekiej podróży, 

bo serca ich były wielkoduszne. Nie odkładali podróży na kiedy indziej, 

bo dusze ich były gotowe. 

Również i na widnokręgu każdego wierzącego zjawia się często 

gwiazda, a jest nią wewnętrzne natchnienie Boże, które wzywa do 

wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym 

zjednoczeniu z Panem. Trzeba iść za tą gwiazdą z wiarą, 

wielkodusznością i gotowością mędrców. Wówczas na pewno 

poprowadzi nas ona na spotkanie z Bogiem, pozwoli znaleźć Tego, 

którego serce szuka ze szczerą miłością. 

Mędrcy nie ustali w swojej podróży, chociaż nie znali dokładnie 

miejsca, gdzie narodził się Jezus. Podobnie i każdy wierzący winien 

trwać w dobrem i w poszukiwaniu Boga nawet pośród ciemności 

wewnętrznych i kiedy zdaje się, że gaśnie światło oświecające jego 

drogę. Te ciemności można pokonać tylko gorącym duchem ogołoconej 

i czystej wiary, wspierającej się jedynie na Bogu. Wiem, że Bóg tego 

chce, że mię wzywa, i to mi wystarcza. „Wiem, komu uwierzyłem, 

i pewien jestem”; cokolwiek dopuści na mnie lub zażąda ode mnie, nie 

mogę w Niego wątpić. Takie jest najlepsze usposobienie, by złączyć się 

z adoracją mędrców „i jak oni w skarbach swoich złożyli Panu 

mistyczne dary, tak również i my starajmy się wydobywać z serc 

własnych dary godne Boga” (św. Leon Wielki). 
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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: 8 stycznia 2017 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 
Uwielbią Pana Wszystkie ludy ziemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Intencje Mszalne 
Niedziela, 8 stycznia 2017 
Md'Y – 2:00pm Dziękczynna za 50 lat pożycia małżeńskiego 
Ewy i Stanisława Różak z prośbą o błogosławieństwo Boże i 
opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla nich i ich rodziny. 
MOQ – 7:00pm + Robert Paré 
+ Barbara Kleina (1. rocz.) 

Niedziela, 15 stycznia 2017 
Md'Y – 2:00pm +Edward Łapiński 
 

OGŁOSZENIA 

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

I czytanie Jan Bielicki 

II czytanie Ela Bielicki 

Szafarze Józef Mądrzyk 

   Celina Mądrzyk 

7:00pm MOQ 

I czytanie Zbigniew Piróg 

   J v T Dzikowski 

Składki 

1 stycznia  

St Marguerite  $620 

MOQ   $173 

Potrzebna tygodniowa składka $1500. 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie. 
 

KALENDARZ NA BOŻE NARODZENIE 2016/2017 
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. 

 

 


