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Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Jeden jest tylko Pan #532
Ofiarowanie: Wszystko Tobie oddać pragnę#159
Komunia: – Panie pragnienia ludzkich serc #120
Dziękczynienie: Jak łania pragnie wody #917
Wyjście: Gdy szukasz Boga # 907

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Księgi Mądrości, Mdr 9, 13-18
II- Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Filemona
Flm 9b-10. 12-17
Psalm: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Ewangelia: Według Świętego Łukasza (Łk 14, 25-33)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za duszę ŚP. Pawła Bis, w 3cią
rocznicę Jego śmierci.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza
Twojego sługi Pawła, którego rocznicę
śmierci obchodzimy, otrzymała
przebaczenie i wieczny odpoczynek..
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
- Za pomyślną operację oraz za zdrowie dla członka
naszej wspólnoty. Boże, niech Twój uzdrawiający dotyk
da zespołowi operacyjnemu potrzebne umiejętności.

- Naśladować Jezusa -

Jezus Chrystus jasno formułuje w Ewangelii wymagania, które stawia wszystkim swoim uczniom, a nie tylko
Dwunastu. To bardzo konkretny argument, byśmy dłużej nie odkładali na bliżej nieznaną przyszłość robienia
porządku z tym, co jawnie stoi w naszym życiu w opozycji wobec wiary i Bożego wezwania. Spójrzmy więc
pokrótce na przedstawione wymagania.
Pierwszym z nich jest gotowość do rezygnacji ze wszystkiego. „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim uczniem”. Te twarde i radykalne słowa Jezusa odnoszą się do wszystkich, którzy
przez chrzest zostali włączeni do grona chrystusowych uczniów. Bóg po to daje nam rodziców – ojca i matkę –
byśmy ich kochali. Po to daje życie, byśmy się nim cieszyli. Pragnie jedynie, abyśmy ponad to wszystko cenili
sobie kontakt z Nim. Św. Paweł powie: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym
pozyskał Chrystusa”. Tak było w życiu św. Franciszka z Asyżu, który dosłownie przyjął wezwanie do pójścia za
Chrystusem. Zostawił bogactwa swojego domu rodzinnego, a towarzyszką swojego życia uczynił „Panią Biedę”.
Drugi warunek to twórcze wykorzystanie życia. Każdy człowiek do czegoś dąży, chce coś w życiu osiągnąć,
czegoś ważnego dokonać. Najczęściej tym dziełem jest wychowanie dzieci, zabezpieczenie warunków życia,
budowanie kochającej się rodziny. Czasem ten wysiłek twórczy dotyczy dobra ojczyzny, innego człowieka,
Kościoła.
„Czy nie traci Matka odwagi, widząc ogrom ubóstwa i zdając sobie sprawę, jak niewiele w rzeczywistości może
zrobić?” – zapytał kiedyś założycielkę misjonarek miłości św. Teresę z Kalkuty pewien amerykańskie senator.
„Bóg nie powołał mnie, bym odnosiła sukcesy, lecz bym Mu była wierna” – odpowiedziała zakonnica. Podobne
pytanie zadał jej kiedyś jakiś dziennikarz: „Czy nie uważa Matka, że to, co robicie to kropla w morzu potrzeb?
Tak – odparła – ale gdyby nie było kropli, nie byłoby oceanów”.
Trzeci warunek charakteryzujący ucznia Jezusa, obok gotowości na rezygnację z wszystkiego dla Mistrza i
twórczej pasji wykorzystania życia to wielka roztropność. Jest ona szczególnie potrzebna w walce ze złem. To
jest najtrudniejszy punkt naszego życia. Zło rośnie obok nas, trzeba codziennie się z nim mocować, ale jeśli się
człowiek do tego zabierze nieroztropnie, zginie.
Naśladowanie Jezusa nie jest wcale łatwe. Potrzeba tu powagi, rozumienia i zdolności do długofalowego
planowania. Potrzeba chęci podjęcia wysiłku, zdecydowania, aby wytrwać do końca. Niejednokrotnie będziemy
musieli dokonać generalnych porządków w naszej życiowej hierarchii wartości, zrezygnować z wszelkich
półśrodków, kompromisów czy ustępstw na rzecz jedynie wygodnego i przyjemnego życia. Warto już dziś

złożyć na ołtarzu ofiarnym to, co nam przeszkadza w głębszym oddaniu dla Chrystusa. Może jest to przeszkoda,
która znajduje się na naszej drodze już od wielu lat. Jezus taki dar przyjmie, bo to może stać się momentem
świadomego i wolnego opowiedzenia się za Nim. Jemu na tym zależy, abyśmy szli przez życie szczęśliwi
i dobrze czyniąc.
ks. Leszek Smoliński

OGŁOSZENIA
Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w czerwcu wynosiła $324. Comiesięczna opłata za
kościół wynosi $100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!
Relikwie Św. Faustyny
Juz wiele lat temu Polska Misja Katolicka otrzymała darowiznę relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.
W tm roku nareszcie kupiliśmy w Polsce piękny relikwiarz ($320) który będzie nam służyl przez wiele lat.
Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy do Naszych Świętch...
„Ile razy chcesz Mi sprawić radość – to mów światu o Moim wielkim
i niezgłębionym miłosierdziu”.
(Dz. 164)
„Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz
grzesznych. Niech się nie lęka zbliżać do Mnie grzesznik. Palą mnie płomienie
Miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie”.
(Dz. 50)
Duszom, które uciekać się będą do Mojego Miłosierdzia i duszom, które wysławiać będą i głosić będą innym o Moim
wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego Miłosierdzia Mojego”. (Dz. 379)

Życzenia dla Naszych Uczniów i Studentów
Naszym wszystkim mlodszym i starszym uczniom oraz studentom - życzymy pomyślnego roku
szkolnego 2019/20. Życzymy dużo radości, samych najleprzych wyników naczania, nowych
przyjaźni i wielu ciekawych przeżyć.
Jeszcze w uszach szumią morskie fale,
Śpiewa głośno rześki, górski wiatr.
Na wakacjach było, było tak wspaniale,
Ale teraz już do szkoły nadszedł czas.

Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło
Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło.
Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi.
Mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły.

Msza Św. w Październiku
Nasza msza święta w październiku nie odbedzie się. Obaj polscy księża prowadzą grupę pielgrzymów z
Memphis, TN do miejsc świętych w Polsce oraz w Rzymie. Pielgrzymka to prawdziwa bliskość Boga,
życzymy powodzenia i cudownych wrażeń. Kolejna msza św. odbędzie sie w listopadzie.

Msze Św. oraz inne wydarzenia (kalendarz 2019)
Wrzesień

8 - Msza Św.(12:30)

Październik
Msza - Nie odbędzie się !

Listopad
1- Święto Zmarłych
10- Msza Św.(12:30)

