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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach: 

  

 - Za duszę Mamy Zosi Gruszczyńskiej Stanislawę, w 10 

rocznicę śmierci oraz za Tatę, Piotra i Braci Ryszarda & 

Jerzego Kuźmów. 

 

 

Módlmy się za dusze naszych 

kochanych rodziców, braci i sióstr, 

krewnych i dobrodziejów, za których 

się modlimy dzisiaj, oczyszczone ze 

wszystkich grzechów, żeby otrzymały z 

Twego miłosierdzia szczęście 

światłości wiekuistej. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

          
                          

                          

 

 

Żaden sługa nie może 

dwom 

  Panom służyć...! 

„Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a 

drugiego miłował; albo z tamtym będzie 

trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć 

Bogu i mamonie........” 
 

     

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Jeden jest tylko Pan # 532  

Ofiarowanie: Jeden chleb #84 

 Komunia: Pójdź do Jezusa #231 

Dziękczynienie: Dziękuje Ci Boże  #901 

Wyjście: Liczę na Ciebie Ojcze #931 

Czytania na dziś:  

I – Z Księgi proroka Amosa,     8:4-7 

II - Czytanie z Listu św.Pawła  Apostoła do 

Tymoteusza (2 :1-8) 

Psalm: „Pana pochwalcie, on dźwiga biednego.” 

Ewangelia: Według św. Łukasza (Łk 16:1-13) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Wolność od mamony 
         

Jezus Chrystus wskazuje uczniom w Ewangelii: „Nie możecie służyć 

Bogu i Mamonie!”. Wydaje się, że ta przestroga odnosi się najpierw do 

pierwotnego znaczenia tego słowa, które oznaczało zabezpieczenie, 

oparcie, pewność. Z czasem słowo „mamona” zaczęło bożka pieniędzy 

i bogactwa. Słowo Boże daje nam jednak także i inną przestrogę. 

Chodzi o to, że nad pieniądzem trzeba panować. W innym wypadku on 

zapanuje nad człowiekiem. I wtedy stanie się ów człowiek 

konsumentem rozrywek, przyjemności zmysłowych, hazardu, a nawet 

sławy czy kariery. A bożek będzie domagał się wciąż nowych ofiar, 

wynikających z coraz większego nienasycenia. 

 

W zachowaniu ludzkim możemy dostrzec dziwną zależność: człowiek 

podejmuje logiczne, refleksyjne, a i uczciwe działanie dopiero wtedy, 

gdy zostaje postawiony w jednoznacznych sytuacjach z których 

wynika, że wcześniej zachowywał się nieuczciwie. Podobnie jak w przypowieści o nieuczciwym zarządcy, który 

ma świadomość, że jego zwolnienie jest nieuniknione. Dopiero wtedy tak naprawdę otwiera oczy i dostrzega 

dramat swojego położenia. W świetle pytania właściciela widzi nieuczciwość w swoim zachowaniu. Dotychczas 

korzystał bowiem ze swojego stanowiska, aby trwonić dla własnych celów majątek swojego pana. Teraz wie, że 

stracił zaufanie i posiadane stanowisko. 

Jezus chwali jednak nieuczciwego zarządcę. Ale wcale nie za to, że przywłaszcza sobie bezprawnie dobra innych i 

pozyskuje sobie przyjaciół kosztem właściciela. Nie chwali jednak sama postawa zarządcy, ale tylko jego 

przezorność; pomysłowość, z jaką rozwiązał trudną sytuację i nie poddał się zwątpieniu. Zarządca wybiera sposób 

wyjścia z trudnej sytuacji. Dotąd prawie nie zauważał istnienia innych, myślał tylko o sobie i o swoich interesach. 

Teraz odkrywa wartość przyjaźni. Ocalenie siebie dokonuje się przez otwarcie na innych. I właśnie ta jego 

zapobiegliwość, otwartość na drugiego człowieka, zostaje pochwalona, a nie sposoby, których używa, aby 

zapewnić sobie przyszłość. 

Ważnym środkiem do panowania nad sobą, nad pragnieniami woli i poruszeniami serca, jest asceza, której 

przejawem staje wewnętrzna samodyscyplina. Pomaga ona realizować życie duchowe, zdobywać świętość. 

Dyscyplina pomaga też zmniejszyć stawianie siebie w centrum, by skoncentrować się na Jezusie i życiu zgodnym z 

Jego duchem oraz na miłości bliźniego, która chroni przed samolubstwem. 

 

Jako uczniowie Jezusa powinniśmy działać z taką samą przezornością, zręcznością i otwarciem na drugiego 

człowieka, jak tego dokonał ewangeliczny zarządca. Często zdarza się jednak, że kiedy w naszym życiu chodzi o 

wzniosłe sprawy naszego zbawienia, to wówczas my, „synowie światłości”, nie podejmujemy radykalnych i 

zdecydowanych decyzji. Stajemy się wówczas opieszali, leniwi i zrezygnowani. Nie ma w nas odpowiedniej energii 

i motywacji do odważnych zmian. Zaufajmy dziś na nowo Bożej opatrzności. Pamiętajmy, że w jeżeli w naszym 

życiu za cel wybieramy wieczność – musimy nauczyć się traktować doczesność wyłącznie w kategoriach 

przygotowania, próby, drogi czy środka, ale nigdy – celu.         
        ks. Leszek Smoliński 

 

 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w czerwcu wynosiła $198.00. 

Za kościół zapłacono $100.00 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 
 

 

      
 



 
Ostatnie Pożegnanie 

 

Okres dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej był dla wielu rodzin smutny i pełen żałobny. W 

sobotę 18 czerwca, 2016 roku, odeszła od nas nagle do domu Ojca,  Pani Maria Golińska (73). 

Ciało Pani Marii zostało przewiezione do ukochanej Polski na wieczny spoczynek w pobliżu 

rodziny i rodzinnych stron. Będzie nam wszystkim brakowało Jej życzliwości i uśmiechu a 

także smakołyków, sałatek którymi nas „rozpuszczala” na naszych polskich spotkaniach. 

Jeszcze raz skadamy serdeczne wyrazy współczucia dla Siostry, Córek, Syna i całej Rodziny. 

 

Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się, że 30go sierpnia zmarł po kilkutetniej chorobie nasz 

amerykanski kolega, który uwielbiał Polskę i wszystko co polskie, Mike Meeks (53).  

Kilkakrotnie podróżował do Polski, zachwycony jej pięknem myślal nawet o zamieszkaniu w 

Krakowie. Pierwsza i najwiekszą Jego miłością była muzyka, uwielbiał dobrą muzykę i potrafił ją 

pięknie grać. Dziękujemy ci Mike za akompaniament do naszych polskich mszy przez kilka lat, 

za czas spędzony z nami na próbach i przygotowaniach. Serdeczne wyrazy pamięci i współczucia 

przekazujemy dla Mamy Mika i Jego całej Rodziny. 

 

Z ogromnym smutkiem przeżyliśmy wraz z najbliższą Rodziną nagłe odejście w piątek, 

9go września Pawła Bis (29). Młode życie które zgasło za szybko, nie możemy wprost 

uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas. Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach 

wszystkich, którzy go znali. Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas 

obezwładnia i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, 

przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale jacy 

jesteśmy wobec niej bezsilni.... 

Kochana Rodzino Bisów, nasze wyrazy najgłębszego współczucia i zrozumienia, prosimy 

przyjąć szczere kondolencje. Można jedynie życzyć Wam sił do zniesienia tego bólu, 

który tylko czas może złagodzić. 

 

 Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci –  

na wieki wieków. Amen. 

 

                                                                
         

Powrót do Szkoły 
 

         Tyle było radości, tyle leniuchowania, Lecz nadszedł 

znów czas do szkoły maszerowania. Niech Ci nie będzie z tego 

powodu smutno, A w szkolnej ławie- nazbyt nudno. Koledzy i 

zabawa umilą Ci te dziewięć miesięcy I nim się obejrzysz- znów 

wakacji przyjdzie czas- pełen atrakcji tysięcy. A my życzymy 

powodzenia I do nowego roku szkolnego z uśmiechem oraz 

samymi piątkami wkroczenia!  

Naszym wszystkim milusińskim-  uczniom i studentom życzymy  

dobrego roku szkolnego 2016/17.  

Dużo radości, nowych przyjaźni 

 i wielu ciekawych  przeżyć. 

Starszym uczniom i studentom życzymy pomyślności 

 i dobrych wyników w nauczaniu! 
 

    



 

 
Zapraszamy na „Oktoberfest” w Paris, TN 

 

W dniu 1go października ks. Krzysztof Rusin zaprasza do odwiedzenia Jego 

parafii w Paris, TN.  

1go października (niezależnie od pogody ) odbędzie się tam coroczny już 34ty 

festiwal Oktoberfest. Przewidziane są zabawy oraz pokazy artystów ludowych 

z tamtejszych stron. Fajna zabawa i dużo wspomnień ! Zachęcamy !!!  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kościoła: 

http://www.holycrossparis.org/index.html   

Holy Cross Catholic Church - tel. (731) 644- 966  

 

Festiwal odbędzie się na: HENRY COUNTY FAIRGROUNDS 

517 Royal Oak Dr., Paris, TN  38242 - (11 Am – 7 pm)

 

         
Msza św.  w październiku  (16go) 

 

W kościele Nativity, godz. 13:00. Bezpośrednio po mszy odbędzie się piknik „u księdza Roberta w ogródku”. 

Polska Misja zapewnia kiełbasę na grill. Jak zawsze poprosimy o przyniesie dowolnego dania na wspólny stół. 

 

Powitanie Nowego Biskupa Naszej Diecezji 
 

Instalacja nowego Biskupa Martin D. Holley odbędzie się we środę, 19go października o godz. 14:00 w Cook 

Convention Center, wstęp otwarty. Zachęcamy do uczestnictwa !!! 

W przeddzień wieczorem 18go października, godz. 19:00, odbędą się nieszpory w Katedrze. 

 

„Prawdziwa obecność, ofiara i uczta” 
 

Ks. Robert zachęca do wzięcia udziału w wykładach w kościele Nativity pod tytułem, „Prawdziwa obecność, 

ofiara i uczta” przez 10 tygodni, początek 13go września (wtorek) o godz. 6:30 wieczorem Dokładniejszych 

informacji może udzielić ks. Robert.. 

 

 

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2016 roku (w j. polskim) 

 Październik Listopad Grudzień 

16 - Msza  Św. (13:00) 

Po mszy św. piknik  

19 – instalacja Biskupa 

1 – Msza Św.(??) 

20 – Msza Św.(13:00) 

4 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

      

 
 

http://www.holycrossparis.org/index.html

