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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 

Wejście: Kłaniam się Tobie #96 

Ofiarowanie: Panie dobry jak chleb #117 

Komunia: Jeden chleb, co zmienia się #84 

Dziękczynienie: Ciebie Boga wysławiamy # 512 

Wyjście: Pod Twą obronę  # 573 

 

Czytania na dziś: 
I –Z Księgi Powtórzonego Prawa (8, 2-3. 14b-16a) 

II – Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

(10, 16-17) 

Psalm: Kościele święty, chwal swojego Pana. 

 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

(6, 51-58) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

-Za wszystkich zmarłych na 

całym świecie z powodu korona- 
wirusa. 

 -Za Pokój i Spokój dla 

wszystkich ludzi na całym 

świecie!  

-Za naszą Polską Misję Katolicką 

w Memphis. 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i 

pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a 

nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. 

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój 

bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi 

wszystkich ras i pokoleń.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który  

Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata…” 
 

Procesja Bożego Ciała 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji 

ludowej zwane Bożym Ciałem) jest świętem obchodzonym 

przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. W 

Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego 

Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do 

specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy 

każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z 

czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. W 

uroczystej procesji biorą udział wierni, często ubrani w 

ludowe stroje. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, 

niesione są święte obrazy i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu. Po zakończeniu procesji wierni 

zabierają z ołtarzy do domów kwiaty i gałązki - ma to zapewnić im szczęście. 

Boże Ciało to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. Zostało ustanowione po objawieniach Julianny 

z Cornillon (1193-1258) z Francji. Papież Jan XXII w 1317 r. ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla całego 

Kościoła, a jego termin wyznaczył na czwartek w oktawie Zesłania Ducha Świętego. 

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Podczas 

nich niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w 

Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i w Polsce. Od czasów reformacji, która zakwestionowała 

obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary. Na czele 

procesji niesiona jest zawsze monstrancja z najświętszym Sakramentem. 

W Polsce obchody święta Bożego Ciało, jako pierwszy wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 roku bp 

Nanker. 17 lutego 1967 r. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski zmodyfikowała obrzędy procesji Bożego 

Ciała, wprowadzając nowe modlitwy przy każdym z czterech ołtarzy oraz czytania z czterech Ewangelii, 

tematycznie związane z Eucharystią. 

 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


Teksty pieśni na dzisiejszą mszę:  

     

 Wejście   

1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, 

Którego niebo objąć nie może; 

Ja, proch mizerny, przed Twą możnością 

Z wojskiem Aniołów klękam z radością. 

 

2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, 

Kocham serdecznie, pokłon oddaję, 

Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, 

Niech Ci się kłania z niebem świat cały. 

 

3. Dziękuję za to, żeś się zostawił 

W tym Sakramencie, abyś nas zbawił. 

Za swoje łaski tu wyświadczone 

Odbieraj od nas serca skruszone. 

    

 Ofiarowanie 

Ref.: Panie, dobry jak chleb,     

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

Bo Tyś do końca nas umiłował, 

Do końca nas umiłował. 

   

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 

Byśmy do nieba w drodze nie ustali, 

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, 

Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. 

  

 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem, 

Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem, 

A chleb komunią dla spragnionych Ciebie. 

  

 3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. 

  

 4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, 

A w znaku chleba w świątyniach zostałeś, 

I dla nas zawsze masz otwarte serce, 

Bo Ty do końca nas umiłowałeś. 

      

 Komunia  

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 

z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 

z soku wielu winnych gron pochodzi. 

 

Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 

tak niech miłość złączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

 

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, 

zabłąkane owce, które giną. 

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 

byśmy jedną stali się rodziną. 

 

Na ramiona swoje weź, o dobry Panie, 

tych, co sami wrócić już nie mogą! 

Niechaj zjednoczenia cud się wielki stanie, 

prowadź nas ku niebu wspólną drogą. 

 

Tylu braci mamy w świecie wspólnej wiary,   

Której drogą jest Zbawiciel świata! 

Posileni dzisiaj darem tej ofiary: 

Czy w człowieku każdy widzi brata 

 

Wybaw nas prosimy Cię od zła wszelkiego 

za dni naszych udziel nam pokoju 

Zbawicielu daj doczekać przyjścia swego 

i nagrodę daj nam po dniach znoju 

        

Dziękczynienie 

1. Ciebie Boga wysławiamy, 

Tobie Panu wieczna chwała, 

Ciebie Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała. 

          2. Tobie wszyscy Aniołowie, 

          Tobie Moce i Niebiosy, 

          Cheruby, Serafinowie, 

          ślą wieczystej pieśni głosy. 

3. Święty, Święty, nad Świętymi, 

Bóg Zastępów, Król łaskawy, 

Pełne niebo z kręgiem ziemi, 

Majestatu Twojej sławy. 

          4. Apostołów Tobie rzesza, 

          chór Proroków pełen chwały, 

          Tobie hołdy nieść pośpiesza 

          Męczenników orszak biały. 

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, 

z głębi serca ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi, 

wielbi święta pieśń Kościoła. 

         6. Niezmierzonej Ojca chwały, 

         Syna Słowo wiekuiste, 

         Z Duchem wszechświat wielbi cały, 

         Królem chwały Tyś, o Chryste. 

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, 

by świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblekłszy się w człowieka, 

nie wzgardziłeś Panny łonem. 

         8. Tyś pokruszył śmierci wrota; 

         starł jej oścień w męki dobie 

         I rajskiego kraj żywota, 

         otworzyłeś wiernym sobie. 

  9. Po prawicy siedzisz Boga, 

  w chwale Ojca, Syn Jedyny, 

  Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, 

  przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

        10. Prosim, słudzy łask niegodni, 

         wspomóż, obmyj grzech co plami, 

         Gdyś odkupił nas od zbrodni 

         Drogiej swojej Krwi strugami. 

  11. Ze Świętymi w blaskach mocy, 

   wiecznej chwały zlej nam zdroje: 

   Zbaw o Panie, lud sierocy, 

   Błogosław dziedzictwo swoje. 

         12. Rządź je, broń po wszystkie lata, 

          prowadź w niebios błogie bramy, 

          My w dzień każdy, Władco świata, 

          Imię Twoje wysławiamy. 

  13. Po wiek wieków nie ustanie, 

  Pieśń, co sławi Twoje czyny, 

  O, w dniu onym racz nas Panie 

  od wszelakiej ustrzec winy. 

14. Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki: 

w Tobie Panie zaufałem, 

Nie zawstydzę się na wieki. 

 



Wyjście:  

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, 

Grono Twych dzieci swój powierza los. 

Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, 

I broń od zguby, gdy zagraża cios. 

 

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, 

Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz, 

Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, 

Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.
 

 

 

  

 

 

                                                               Kochani - 

Życzymy wszystkim przepięknego lata, zdrowych 

i radosnych wakacji, wspaniałych przeżyć oraz 

Cudownych Wspomnień!!! 
PMK 

 

 

„List do wakacji” 

 

Drogie Wakacje, 

Dziękuję Wam za piękne akacje. 

Za muszelki na plaży, 

Za to, że słońce praży. 

Za cudowne polne łąki 

I piękne na krzewach pąki. 

Za to, że pszczoły są w paski, 

A my nosimy kwieciste opaski. 

Za szalone zabawy 

I za ciekawe wyprawy. 

Za super czas z kolegami 

I z naszymi rodzicami. 

Za opaleniznę na twarzy 

I wszystko, o czym wtedy człowiek 

marzy. 

Dziękuję 

I petycję do Was kieruję: 

Wakacje, bądźcie nieskończone, 

Ponieważ jesteście nieocenione!!! 
Martyna Petrażycka     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

                                        Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $197. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$100. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  Bóg Zapłać! 

 

      
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2020 roku (w j. polskim) 

Czerwiec Lipiec Sierpień  

14 – Msza Św. (13:00) 

Boże Ciało 

Przerwa wakacyjna 

 

Przerwa wakacyjna 

 

 


