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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura                       
                  St. John Church, tel: 743-4551                                IC Church, tel:  435-5342      

 
  Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji zmarłych z Rodziny Zosi Gruszczynskiej: ŚP. 

Piotra Kuźme- Tatę, Braci: Ryszarda i Jerzego  a w szczególności za Mamę Stanisławę Kuźma, 

w 7 rocznicę Jej śmierci. 

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony 

pokój i jasność Twojego światła.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

Pieśni na dziś (#Abba Ojcze):                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Abba Ojcze #877          I - Z Księgi Mądrości-  9:13-18b 

Ofiarowanie – Jeden chleb  #84                                         II – Z listu Św. Pawla do Filemona- 9-10,12-17 

Komunia – Pójdź do Jezusa #131       Psalm: 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17 

Dziękczynienie – Wierzę w Ciebie Panie #431  Ewangelia: Wg. Św. Łukasza - Łk 14:25-33 

Wyjście -  Liczę na Ciebie #931 

23 Niedziela Zwykła, 8 września 2013, Rok C   
Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, by karmić się 

mądrością słowa Pisma świętego i Chlebem Życia. Jezus zachęca 

nas w dzisiejszej Ewangelii do naśladowania Go, także w niesieniu 

krzyża. I choć nie jest to łatwa droga, to jednak jej wybór jest w 

naszym zasięgu i zawsze jest wyborem wierności Chrystusowi. 

Módlmy się więc, byśmy byli wierni swemu powołaniu, w które 

wpisana jest tajemnica krzyża. 

"Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 

matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może 

być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten 

nie może być moim uczniem". /Łk 14, 26-27/ 

Miłość jest cudownym uczuciem, ale to wcale nie znaczy, że 

pozbawionym wynaturzeń. Ona również jest narażona na 

deformacje, zwyrodnienia albo przecenienie jej wartości. Jezus 

mówi, że nie tylko trzeba odżegnać się od ojca, matki, sióstr i braci, 

ale nawet od samego siebie, własnego życia. Kochać siebie może 

oznaczać akceptowanie siebie, ale także egocentryczne zapatrzenie 

się w siebie. Narcyz postrzega siebie w sposób idealny i z zaślepionym podziwem. Komuś takiemu trudno byłoby 

zrobić nawet krok za Jezusem. Można kochać matkę, ale też być od niej uzależnionym i podporządkowanym jej. 

Kochać ojca to często zadowalać go lub panicznie się go obawiać. Kochać braci to nie zawsze dobrze im życzyć, ale 

często zazdrościć lub rywalizować z nimi. Podobnie kochać siostrę może oznaczać wykorzystywać ją lub dać się 

przez nią manipulować. Ludzie miłością nazywają wiele toksycznych więzi, ale to wcale nie znaczy, że wszystko 

jest naprawdę godne tego słowa. Jezus, mówiąc o nienawiści do najbliższych, miał na myśli nie tylko zdeformowane 

układy, które koniecznie trzeba zerwać, by pojawiły się zdrowe odniesienia. On naprawdę mówi o oderwaniu od 

rodziny z taką siłą, jakby się ją nienawidziło. Czasem dla Jego miłości my sami stajemy się obiektami nienawiści 

rodziny. Znam wiele osób, które po nawróceniu były w domu po prostu prześladowane przez rodziców albo 

rodzeństwo. Istotnym dopowiedzeniem jest wiersz, w którym Jezus wyjaśnia, iż każdy, kto nie żegna się ze 

wszystkimi, to znaczy nie wyrzeka się wszystkich, nie stanie się Jego uczniem. Nienawiść, o której mówi Jezus, jest 

raczej rodzajem rozstania się niż nienawiścią w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego więc to oderwanie się od 
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więzi rodzinnych nazywa nienawiścią? Nienawiść jest, jak wiemy, niezwykle silnym uczuciem, które angażuje 

całego człowieka do odrzucenia czegoś lub kogoś. Chodzi raczej o odżegnanie się od kogoś z mocą porównywalną 

do nienawiści niż o samą nienawiść, bo wtedy tekst byłby w dużej sprzeczności z przykazaniem miłości. Niekiedy 

Jezus używał przesady dla podkreślenia ważności i konieczności przyjęcia pewnych postaw. Na przykład mówił, że 

jeśli oko jest nam powodem do grzechu, trzeba je sobie wyłupać, albo jeśli ręka jest powodem do grzechu, to trzeba 

ją sobie odciąć. Nie jest to zachęta do samookaleczeń, lecz do zdecydowanego zerwania z przyczyną grzechu, jego 

źródłem albo z samym grzechem, bez którego, jak nam się wydaje, nie potrafilibyśmy już funkcjonować normalnie. 

Jezus sam nigdy nie przestał kochać swojej Matki, ale przecież Ją opuścił i nawet na krótki urlop nie przyjeżdżał do 

Nazaretu. Dla wielu ludzi, którzy żyją w nienormalnych więzach rodzinnych, takie wymagania Jezusa wydają się 

nienormalne. Ale to nie Bóg ma chore serce, tylko my!           Ks. Augustyn Pelanowski 

           

Msza św. w październiku 
Nasza comiesięczna  msza św. w październiku odbędzie się w niedzielę, 13go 

października o godz. 13:30 jak zawsze w kościele Sw. Jana na ul. Lamar. Bardzo 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.  

              

Zapraszamy na „Oktoberfest” w Paris, TN 
W dniach 5-6 października ks. Krzysztof Rusin zaprasza Państwa do odwiedzenia 

pięknej okolicy w Paris, TN.  

5 października (niezależnie od pogody ) odbedzie się tam juz 31coroczny festiwal  Oktoberfest.  Przewidziane są 

zabawy oraz pokazy artystów ludowych z tamtejszego regionu.  Fajna zabawa i dużo wspomnień ! Zapraszamy !!!     

Po wiecej informacji zapraszamy:     http://www.holycrossparis.org/index.html                  

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

1210 East Wood Street /   Paris, TN 38242  
Zachęcamy Państwa do pojechania na cały weekend  i zatrzymania się na kampingu Paris 

Landing – zobacz link http://www.tn.gov/environment/parks/ParisLanding/ - to jest w 

odległości 15-20 min od kościoła. Piekna okolica, i wspaniałe warunki na biwakowanie. 

Zachęcamy bardzo serdecznie do zrobienia rezerwacji tel. (731) 641-4465) lub poprzez 

Internet na ten weekend na polu namiotowym, kampingach lub hotelu. Czas dojazdu  ok 2.5 

godziny a więc można tez wybrać się tylko na jeden dzień. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana ostatniej mszy sw. w sierpniu wynosia $244. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziekujemy - 

Bóg Zapłać!  

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości naszego 

polskiego kościoła - PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań 

eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w zachrystii. Pamiętajmy, talent który posiadamy pochodzi od 

Boga i Jemu należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni.  Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do 

księży Kazimierza oraz ks. Roberta. 

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2013 roku 

Październik Listopad Grudzień 

5ty– October Fest, Paris, TN 

13- Msza Św. w St. John (Lamar Ave.)  

1- Święto Zmarłych 

10- Msza  Św. (w j. polskim) 

8- Msza  Św. (w j. polskim) 

24/25 – Boże Narodzenie 

                                                                          

Tak, nie pojedziesz leczyć trędowatych... 

Zachowaj swój dom pełen ciepła i rzeczy, 

swe tytuły i pasjonującą pracę. 

Ciesz się zdrowiem i ludzkim uznaniem. 

Tylko zadbaj, by te wszystkie dobra 

 nie stały ci się ogniwami łańcucha. 

 Tylko?... 

              Anna Zawadzka  
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