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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

  

 - Za duszę SP. Pawła Bis, w pierwszą rocznicę Jego        

śmierci. 

Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie 

kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, 

znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. 

 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza 

Twojego sługi Pawła., którego rocznicę 

śmierci obchodzimy, otrzymała 

przebaczenie i wieczny odpoczynek. 

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

          
                          

                          
 

 

Nie wy Mnie wybraliście, 

ale Ja was wybrałem, 
 abyście szli i owoc przynosili.... 

„Ten właśnie kamień, który odrzucili 

budujący, stał się głowicą węgła. Pan to 

sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. 

Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże 

będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.........” 
     

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Jeden jest tylko Pan # 532  

Ofiarowanie: Jeden chleb #84 

 Komunia: Pójdź do Jezusa #131 

Dziękczynienie: Dziękuje Ci Boże  #901 

Wyjście: Gdy szukasz Boga # 907 

Czytania na dziś:  

I – Z Księgi proroka Izajasza,     5:1-7 

II - Czytanie z Listu św.Pawła  Apostoła do 

Filipian (4 :6-9) 

Psalm: „Winnicą Pana jest dom Izraela.” 

Ewangelia: Według św. Mateusza (21:33-43) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Przemyślenia 
         

W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść...Jest w niej ukryta pewna prawda. 

 

Prawda o Bogu...prawda o nas...ale przede wszystkim prawda o 

Chrystusie i Jego misji. 

 

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 

wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w 

dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał 

swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Łatwo znaleźć 

tutaj analogię. Winnica to świat... 

 

Rolnikami są ludzie...A gospodarzem Bóg. Słudzy, którzy zostali 

posłani by zebrać plon to patriarchowie i prorocy. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, 

trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo 

postąpili. Myślę, że znamy historie opisane na kartach Biblii...Przez wszystkie wieki ludzie serca były zatwardziałe 

na głos sług Boga...(i dziś niewiele się zmieniło w tym temacie) Prorocy byli prześladowani.  

 

Wielu z nich zostało zamordowanych...Świat nie chciał słuchać słów prawdy, które głosili słudzy Pana. 

 

Dlatego Bóg posłał swojego Syna...Jezusa....W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 

mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a 

posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. W przypowieści rolnicy zabijają 

syna...A w rzeczywistości? W rzeczywistości stało się dokładnie tak samo. 

 

Jezus został zabity...I co dalej? Po ludzku patrząc był to koniec...Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co 

uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, 

takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus pyta zgromadzonych, co zrobi gospodarz z 

rolnikami? A słuchający przypowieści wydają surowy...i całkiem sprawiedliwy wyrok...Nie wiedzą jednak, że 

wydają wyrok sami na siebie...Stąd też to zdanie, które wypowiada potem Jezus...Dlatego powiadam wam: 

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.  

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Ale to nie wszystko...Jezus 

podkreśla, że Jego śmierć nie będzie końcem... 

 

Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych 

oczach. Śmierć Jezusa niczego nie zakończyła...Nie była porażką...Bo po śmierci przyszło zmartwychwstanie. 

Kamień wzgardzony stał się fundamentem...Jego śmierć i zmartwychwstanie otwarły nam bramę zbawienia... 

 

 

 

                            Kącik Fin ansow y  

Ofiara zebrana na każdej mszy św. pomaga nam w utrzymaniu PMK oraz 

naszych spotkań – zakupie kawy, napojow, obrusow, sztućców, 

talerzyków itp. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.00. 

Serdecznie dziekujemy wszystkim ofiarodawcom - Bóg Zapłać! 
 

 

 

      
 



                                                                            
         

Powrót do Szkoły 
 

Nim dzwonek powita pierwszy 
jeszcze podwórka wesołe 

i czas wakacji cieszy 

już jutro witamy szkołę 
 

A powrót będzie miły 
czekają przyjaciele 

więc uczniu nabieraj siły 

nauki nigdy za wiele. 

Wszystkim uczniom i studentom życzymy dobrych wyników w nauczaniu! Oraz dużo radości, nowych przyjaźni  i 

wielu ciekawych  przeżyć w  roku szkolnym 2017/18. 

   
 

Zapraszamy na „Oktoberfest” w Paris, TN 

 
W dniu 7go października ks. Krzysztof Rusin zaprasza do odwiedzenia jego parafii w Paris, TN.  

7go października (niezależnie od pogody ) odbędzie się tam 35ty Oktoberfest. Przewidziane są zabawy oraz pokazy 

artystów ludowych z tamtejszych stron. Zachęcamy do fajnej zabawy!!!  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kościoła: http://www.holycrossparis.org/index.html   

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

Miejsce: HENRY COUNTY FAIRGROUNDS 517 Royal Oak Dr., Paris, TN  38242 - (11 Am – 7 pm) 

         
Msza św.  w październiku  (8go) 

 

W miesiącu październiku, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 8 października o godz. 

13:00.  – bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! (w kościele St. John on Lamar Ave.). 

 

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2017 roku (w j. polskim) 

 Październik Listopad Grudzień 

8 - Msza  Św. (13:00) 

 

1 – Msza Św.(??) 

12 – Msza Św.(13:00) 

3 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

    

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

