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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Jeden Jest tylko Pan #532 

Ofiarowanie: Przyjdź Duchu Święty #485 

Komunia: Chrystus Pan Karmi nas #96 

Dziękczynienie:Nie umiem dziękować Ci #105 

Wyjście: Gdy szukasz Boga #907 

Czytania na dziś: 
I- Z Księgi Przysłów (Prz 8, 22-31) 

II- Z Listu Św. Pawła Ap. do Rzymian (Rz 5, 1-5) 

Psalm: „Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana  

(J 16, 12-15)  

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

intencjach: 
1. Za ŚP. Henryka Pawłowskiego w 10 

rocznicę śmierci oraz za Rodzinę 

Guzik- Kazimierza, Halinę, Artura i 

Danutę. 

O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w 

naszych sercach i dozwól, by ona 

pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. 

Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień 

chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz 

dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze 

wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili.  

Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie….  
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi....” 
 

 Tajemnica Trójcy Świętej 

 
 Rozpoczynając naszą modlitwę, a także w 

najważniejszych momentach naszego życia 

czynimy na sobie znak krzyża: „W imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego”. W ten sposób 

powierzamy nasze życie Bogu w Trójcy Świętej 

Jedynemu. Życie każdego z nas ma swoje źródło 

w Bogu. Uświadamiamy sobie tę prawdę, kiedy w 

dzisiejszą uroczystość stajemy wobec tajemnicy 

Trójcy Świętej. „Tajemnica Trójcy Świętej 

stanowi centrum tajemnicy wiary i życia 

chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, 

może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i 

Duch Święty” - czytamy w Katechizmie Kościoła 

Katolickiego (n. 261). Ponadto „objawiona 

prawda Trójcy Świętej znajduje się od początku u 

źródeł żywej wiary Kościoła” (KKK n. 249). 

Prawda o Trójcy Świętej najbardziej objawia się 

podczas sakramentu chrztu św. Jesteśmy wówczas 

włączeni do wspólnoty Kościoła w imię Trójcy 

Przenajświętszej. Dzisiaj również warto przypomnieć sobie tę prawdę wiary, że Trójca Święta jest jednością. Jako 

chrześcijanie nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego w trzech Osobach. Warto jest w tym miejscu przywołać świadectwo 

św. Grzegorza z Nazjanzu, który pisał: „Przede wszystkim strzeżcie tego cennego depozytu, dla którego żyję i walczę, z 

którym pragnę umrzeć, który pozwala mi znosić wszelkie cierpienia i gardzić wszystkimi przyjemnościami. Mam na myśli 

wyznanie wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam je wam” („Orationes”, 40, 41: PG 36, 417). 

Życie każdego z nas powinno być oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Winniśmy codziennie zanurzać 

nasze życie w Bogu, tak by w naszych sercach panował pokój. Katechizm uczy nas, że „całe życie chrześcijańskie jest 

komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w 

Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza” (KKK n. 259). 

Oczywiście, by w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem, potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas o 

tym pouczy. Starajmy się całe nasze życie oddać Bogu. Niech będzie ono na chwałę Trójcy Świętej. Czyńmy wszystko, aby 

tak było. Każdego dnia podejmujmy walkę o nasze dusze. 

                     

http://www.polishcatholicmission.org/


             OGŁOSZENIA I NIE TYLKO… 

               
                               Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $184. Comiesięczna opłata za kościół wynosi 

$150.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

    
 

                                                              Gratulacje i Najlepsze Życzenia !!! 
 

Gratulacje dla Alexa i Zuzi za ukonczenie szkoly i akceptacje na wyższe uczelnie. 

Zuzia – Community College w Senatobia, MS. Alex- University of Alabama w 

Tuscalusa.  Boże, miłosierny Ojcze, źródło życia i mądrości, Ty przez chrzest 

uczyniłeś nas swoimi dziećmi i zaszczepiłeś w nas pragnienie znalezienia fundamentu, 

na którym można budować życie osobiste i społeczne. Prosimy Cię za wszystkich 

studentów, a szczególnie za Zuzię oraz Alexa.  

Oświecaj ich umysły blaskiem swojej prawdy i rozpal serca ogniem Ducha Świętego, 

aby wzrastali w mądrości i łasce. Niech razem z nami uczą się, jak wielbić Ciebie we     

wspólnocie Kościoła i jak być świadkiem Twojej miłości.      – Z miłością, Rodzice- 

 

 
 

 

XXXV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

Z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Merrillville, Indiana 

XXXV pielgrzymka odbędzie się tradycyjnie w weekend, który obejmuje drugą 

niedzielę sierpnia, czyli w dniach 13-14 sierpnia 2022, “Królowo Pokoju – módl się 

za nami”.  

Chętnych do uczestnictwa, prosimy o zapisy do końca czerwca u Zofii Schmidt. 
 

 

 
 

-Modlitwa o Pokój - 
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. 

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami! 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodzianej śmierci, Zachowaj nas Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie! 

Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, Zmiłuj się nad nami! 

Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko, Przyczyń się za nami! 
 

 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami! 

 
 

 

Lato, Lato, Lato czeka….. 

Lato, lato, lato czeka, 

Razem z latem czeka rzeka,    

Razem z rzeką czeka las, 

A tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato, nie płacz czasem, 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 

Przyjedziemy lada dzień. 

 

 

 

Życzymy wszystkim dzieciom i dorosłym radosnych i bezpiecznych wakacji wgronie przyjaciół, rodziny  

i znajomych. Bezpiecznych podróży !!!   

Polska Misja Katolicka 

 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2022 roku (w j. polskim) 
Lipiec Sierpień Wrzesień 

Przerwa wakacyjna  Przerwa wakacyjna 11 – Msza Św. (14:00) 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/plecak-torba-i-walizka/

