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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

 

Niedawno zmarłej Śp. Grażyny Śledzińskiej – siostry 

Zbyszka Gruszczyńskiego 

 

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej 

ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej 

służebnicy Grażyny, i wyzwolonej od 

skażenia śmierci przywróć udział w 

wiecznym zbawieniu. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

Matka Boska Królowo Polski –  

    módl się za nami wszystkimi! 
 

 

 

 

 

 
 
Maryjo Królowo Polski ! 

 

Maryjo, Królowo Polski 

Maryjo Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, 

pamiętam o Tobie 

i czuwam na każdy czas. 

Jestem przy Tobie, 

pamiętam o Tobie 

        i czuwam na każdy czas...

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Czarna Madonna #668 

Ofiarowanie: Jezus swoją Matkę #660    

Komunia: Gdy klęczę przed #640 

Dziękczynienie: Dzięki Ci Maryjo / 

Dobra Matko #636 

Wyjście: Maryjo Śliczna Pani # 677 

Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Dziejów Apostolskich 7:55; - 60  

II - Czytanie z księgi Epokalipsy do św. Jana 

Apostoła  (22:12-14, 16-17, 20) 

Psalm: „Pan Bóg króluje  ponad całą ziemią” 

Ewangelia: Według św. Jana (17:20-26) 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

 

                    Nabożeństwa majowe i koronacja NMP 
 

1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan II Kazimierz Waza (1648-1668) w 

sposób oficjalny ślubował: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj 

obieram”. 8 września 1717 r. została dokonana uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej, jako pierwsza na prawach papieskich poza Rzymem. 

Do pielgrzymowania podobne jest życie człowieka i narodu. Lud Wybrany w długiej, 

czterdziestoletniej pielgrzymce z ziemi niewoli do ziemi obiecanej, wykuwał swoją wiarę 

i tożsamość narodową. Szczególnymi miejscami pielgrzymowania ludzi wierzących są 

od wieków sanktuaria maryjne lub wielkich świętych. Któż z nas nie pielgrzymował na 

Jasną Górę, do Lourdes czy do Fatimy. Nie ma wielu Polaków którzy by nie nawiedzili 

grobów Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie, a aktualnie grób naszego nieodżałowanego, ukochanego i nowego 

błogosławionego Jana Pawła II. Miliony chrześcijan – i nie tylko – rezerwuje sobie szczególny czas wakacyjny, 

aby w trudzie pielgrzymowania, postu i modlitwy iść z wielkimi bagażami swoich intencji do Matki matek, 

„która wszystko rozumie”, bo „sercem ogarnia każdego z nas”. Tylko „Matka zobaczyć dobro w nas umie” i 

tylko „Ona jest z nami w każdy czas”. 

Dzisiaj bezpośrednio po naszej mszy św. będziemy uczestniczyć w koronacji Najświetszej Maryi Panny 

przy grocie przy wejściu do kościoła. 
   

                                                                                 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wielkanocnej wynosiła $198. Za kościół zapłacono $100. 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 
              

                                                                              

Kościół St. John – Food Pantry 
 

Społeczność kościoła Św. Jana organizuje dwa razy w miesiącu dla okolicznej ludności, tych o 

niskich dochodach finansowych, pomoc  w postaci paczek z żywnością - tzw. Food Pantry. W 

latach poprzednich apelowaliśmy do Państwa o przynoszenie nie psujacych się pokarmów lub 

konserw. Doświadczenie pokazało, że najlepiej pracują donacje pieniężne ponieważ organizacja 

MIFA udostępnia kupowanie żywności po bardzo obniżonych cenach, a więc już za 1$ można 

kupić kilka puszek czy innych rzeczy.  Postarajmy się i my dołączyć do tych pomagających, 

druga taca na następnej, czerwcowej mszy będzie przeznaczona na Food Pantry.  

Za donacje z góry serdecznie dziękujemy, Bóg Zapłać !   

        

                                                           

Msza Św. w Czerwcu 
 

W czerwcu - Msza Św. odbędzie się jak zawsze w drugą niedzielę, 12go czerwca o godz. 13:00.  

Bardzo serdecznie zapraszmy wszystkich Państwa do uczestnictwa we mszy św. i spotkaniu po mszy w 

przykościelnej salce,  St. Jude Hall. 

 

                                                                               



 

Msze Św. w czasie wakacji 

W miesiącach wakacyjnych- lipcu i sierpniu  msze św. w języku polskim nie odbędą się. 
 

                                                             
 

Memorial Day Weekend 2016 

 
Przypominamy jeszcze raz o wypoczynku w Arkansas nad 

krystalicznym jeziorem Greers Ferry położonym pośród 

przepięknych lasów, dzikiej przyrody oraz górzystych 

terenów. Można tam się zrelaksować, popływać, 

powędkować, wyciszyć z dala od zgiełku miasta. 
  

Do Państwa dyspozycji:  

- pole namiotowe na terenie posiadłości  

- duży grill  

- 2 skutery wodne ( zachęcamy do przywiezienia swoich)  

- pontoon boat na 20 osób plus kamizelki ratunkowe 

(zachęcamy również do przywiezienia swoich łódek) 

Zapisanych jest 6 rodzin. Pytania w sprawie wyjazdu 

prosimy kierować do Zofii Schmidt. 

 

 
XXIX Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

13-14 Sierpnia (Sobota i Niedziela) – 
XXIX Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w 

Merrillville, Indiana USA www.pielgrzymka.us 

  

Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być 

chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też 

chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność 

personalną, członka rodziny czy też społeczności. 

Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-

5794) nie później niż do 15 lipca.  

Trasa pielgrzymki: pierwszy dzień, sobota: kościół św. 

Michała, Chicago IL - Munster, IN, klasztor polskich 

Ojców Karmelitów (nocleg) drugi dzień, niedziela: 

Munster - Merrillville IN, Księża Salwatorianie, 

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Długość całej trasy: 32 mile (ok. 54 km).  

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!! 

 

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

Maj Czerwiec Lipiec/Sierpień 

8 –  Msza Św.(13:00) 

29- wieczorna msza nad jeziorem  

12 –  Msza Św.(13:00) 

 

W miesiącach wakacyjnych 

msze św.  się nie odbędą. 

 

 

http://www.pielgrzymka.us/


Pieśni na Koronacje Najswietszej Maryi Panny 

Już się zbliżył miesiąc maj. 

Już się zbliżył miesiąc maj 

Już rozkwita ziemski raj. 

Dziś swej Matce i swej Pani 

Każdy cześć i chwałę daj. 

Ptaszęta się radują. 

Maryi wyśpiewują, 

Bo i one Matce Bożej 

Wdzięczność swą okazują. 

Łąki, pola i gaje, 

Wszystko Jej cześć oddaje, 

Bo, co tylko jest na ziemi, 

Jej opieki doznaje. 

Wszystkie miasta z wioskami 

Brzmią Maryi pieśniami. 

I każdy z pokorą woła: 

Módl się, Matko, za nami. 

I my, śliczna Jutrzenko, 

O, Najświętsza Panienko, 

Do Ciebie się uciekamy. 

Błogosław nas swą ręką. 

 
 

Chwalcie łąki umajone 
 

Chwalcie łąki umajone, 

Góry, doliny zielone. 

Chwalcie, cieniste gaiki, 

Źródła i kręte strumyki! 

 

Co igra z morza falami, 

W powietrzu buja skrzydłami, 

Chwalcie z nami Panią Świata, 

Jej dłoń nasza wieniec splata. 

 

Ona dzieł Boskich korona, 

Nad Anioły wywyższona; 

Choć jest Panią nieba, ziemi, 

Nie gardzi dary naszymi. 

 

Wdzięcznym strumyki mruczeniem, 

Ptaszęta słodkim kwileniem, 

I co czuje, i co żyje, 

Niech z nami sławi Maryj

 

Maryjo, Królowo Polski 

 

Maryjo, Królowo Polski, 

Maryjo, Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 

czuwam. 

 


