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Dzisiejsza Msza Św.  

Odprawiona będzie ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej (26/08) która jest symbolem, niemal godłem 

narodu, jest to również wielkie święto dla Polonii. Módlmy się za wszystkich potrzebujących Matczynej opieki. 

 

 

Pieśni na dziś:                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Po górach dolinach (#101)                      I - Z księgi Jezuego 24:1-2a,15-17, 18b    

Ofiarowanie – Gwiazdo śliczna (#89)                               II – Z listu sw. Jana Apost. do  Efezjan 5:21-32 

Komunia – Zdrowaś Maryja (#108)   Psalm: 34(33) 

Dziękczynienie – Maryja Krolowo(#95)                           Ewangelia: Wg. Św. Jana  6:54, 60-69 

Zakończenie – Jest zakątek (#128) 

 

 

                             

Tak śpiewamy w pięknej, starej pieśni religijnej:  

 

Z dawna Polski Tyś Królową, 

Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, 

Maryjo! 

ociemniałym podaj rękę, 

niewytrwałym skracaj mękę, 

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 

 

Módlmy się:  

Matko Boża, zachowaj we mnie serce dziecka, czyste i przejrzyste jak woda 

żródlana. 

Uproś mi serce proste, które nie pochyla się nad własnymi smutkami, serce hojne 

w dawaniu siebie, pełne współczucia, wierne i szlachetne, serce, które nie 

zapomina żadnego dobra i nie zachowuje żadnej urazy. 

Uformuj we mnie serce łagodne i pokorne, które kocha nie wymagając w zamian 

miłości, szczęśliwe ,gdy może wyniszczać się dla innych serc, ofiarując się za nie 

Twojemu Bożemu Synowi, serce wielkie i nieujarzmione, aby żadna 

niewdzięczność nie zdołała go zamknąć, ani żadna obojętność zmęczyć, serce 

trawione gorliwością o chwałę Jezusa Chrystusa, zranione jego miłością tak głęboko, że jego rana zagoi się dopiero w 

niebie. – Amen. 

 

Największą sławę zapewniło Jasnej Górze i Jej Obrazowi odparcie czterokrotnego oblężenia przez Szwedów (1655). Tytuł 

Królowej Polski i Polaków przylgnął do Niej już w drugiej połowie XIV wieku. Koronacja Obrazu koronami papieskimi 

dnia 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Matki Bożej Częstochowskiej. Nie było wielkiej i 

ważnej sprawy narodowej, by jej nie wiązano z pośrednictwem Pani Jasnogórskiej. Nieświadomie oddał Jej hołd generalny 

gubernator Frank w swoich pamiętnikach (2 III 1940): „... gdy wszystkie światła dla Polski pogasły, to wtedy zawsze jeszcze 

była Święta z Częstochowy i Kościół." 

Po wyzwoleniu 1945 Jej kult jeszcze bardziej się wzmógł, ujawniając się w coraz liczniejszych pielgrzymkach. Tu na Jasnej 

Górze z inspiracji papieża Piusa XII biskupi polscy dokonali aktu poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu 

Maryi (8 IX 1946). Pod patronatem Matki Bożej Częstochowskiej prymas Polski, kardynał Wyszyński, zainicjował tu 
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Wielką Nowennę, podczas której przeprowadzono społeczny rachunek sumienia narodu w aspekcie jasnogórskich ślubowań 

(26 VIII 1956): kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzała parafie, domy zakonne i rodziny w całym kraju. Tu 

biskupi polscy w imieniu narodu i duchowieństwa dokonali aktu oddania się w niewolę Maryi za wolność Kościoła (4 IX 

1961), który następnie został odnowiony podczas milenijnej uroczystości z okazji ukoronowania obrazu nowymi koronami 

(3 V 1966). Zainicjowano w ten sposób nową formę kultu Matki Bożej Częstochowskiej jako Matki Kościoła. Dodajmy, że 

akty oddania się osobistego Matce Bożej Częstochowskiej praktykowane były już w dawnych wiekach, zwłaszcza w XVIII. 

Kult Matki Bożej Częstochowskiej ma pewne cechy oryginalne, świadczące o jego specyficznej duchowości, a wynikające z 

polskiej religijności i tradycji narodowej. Pątnicy, znajdując się w sanktuarium częstochowskim przed Jej Obrazem 

przeżywają obecność Najśw. Maryi Panny; są przeświadczeni, że Ona rozumie, czuje i wie wszystko: „Jej nic nie trzeba 

mówić! "„Wystarczy, że na mnie popatrzy"; „Jej wzrok przenika do dna duszy" itd. Nieszczęścia, klęski, doświadczenia, 

niepewność losu, rozpacz gromadzą Polaków u Jej stóp i potęgują w nich wiarę, gotowość na ofiarę, pogłębiają ich 

religijność i jednoczą w jeden wspólny czyn społeczny. Po Wielkiej Nowennie, zwłaszcza od chwili gdy z Matką Bożą 

Częstochowską został złączony kult Matki Kościoła, Królowa Jasnogórska stała się największą i najpewniejszą Nadzieją 

wszystkich. Tu, u Jej stóp, dokonują się najważniejsze akty kościelne, narodowe, patriotyczne, społeczne i w ogóle wszelkie 

inicjatywy odnowicielskie. 

XXII Polska Pielgrzymka Maryjna 

Członkowie Polskiej Misjii Katolickie w Memphis, wraz z Ks. Kazimierzem Abrahamczykiem, uczestniczyli (8 & 9 

sierpnia, 2009) w XXII Polskiej Pielgrzymce Maryjnej z Chicago do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w 

Merrillville, w stanie Indiana. Mottem tegorocznej pielgrzymki było “Maryja Gwiazdą Nadziei”.  

To bylo wspaniałe doświadczenie. Po tym wyczerpującym marszu, 

byliśmy bardzo zmęczeni ale czuliśmy się bardzo lekko na duszy. 

Spotkaliśmy się z wieloma innymi pielgrzymami, śpiewalismy 

pieśni religijne, oraz cały czas modliliśmy się za chorych i innych 

ludzi potrzebujących modlitwy. Cieszyło nas ogromnie, że 

uczestniczyła w pielgrzymce taka ogromna ilość młodych ludzi. 

Ogólna ilosc uczestników byla pomiedzy 5-6 tysiecy osób 

włączajac rodziców z maleństwami na wózkach oraz ludzi 

niepełnosprawnych. Logistycznie to wydarzenie było 

przygotowane naprawdę wspaniale, dzięki Bogu oraz ludziom 

którzy swoją cieżką pracą przyczynili się do skuteczności tego 

wydarzenia. 

Zdjecie: od prawej – Ks K. Abrahamczyk, K. Zawada,  

M. Kaminska, T. Surowka (więcej zdjęć na stronie internetowej PMK). 

Trasa pielgrzymki: 

– pierwszy dzień, sobota: Church of St. Michael, Chicago, IL - Munster, IN- the Carmelite Fathers Monastery (nocleg)  

– drugi dzień, niedziela: Munster - Merrillville IN, Salwatorianie Priests, Our Lady of Czestochowa Shrine 

Całkowita długość trasy: 32 mile (okolo 54 km).  

21 listopada (sobota)- Koncert - Św. Cecylii 

W dniu patronki muzyków, w listopadzie, odbędzie się polsko-angielska msza 

św. oraz koncert. Jak w roku ubiegłym zapraszamy wszystkich muzyków do 

wzięcia udziału w koncercie.  Serdecznie zapraszamy ! 

 

Obiad po polsku  - 26
 
 września w OLPH

 
 

 
Polska Misja Katolicja organizuje oraz zaprasza chętnych (do uczestnictwa i 

pomocy) - na typowy polski obiad wraz z krótką informacją na temat Polski i 

polskich tradycji w sobotę, 26 września, o 18:30.  
 

http://www.stmichaelchicago.org/
http://www.carmelitefathers.com/
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?searchtype=address&country=US&addtohistory=&searchtab=home&formtype=address&popflag=0&latitude=&longitude=&name=&phone=&level=&cat=&address=5755+Pennsylvania+Street&city=Merrillville&state=IN&zipcode=46410


 
Gdzie:  Sala Św. Katarzyny w kościele Our Lady of Perpetual Help Church, 8151 Poplar Ave., Germantown, TN 38138 

Kiedy: Sobota, 26 września, godz. 18:30 

Bilety: W celu zrobienia rezerwacji prosimy dwonić: (901) 743-4551, lub wysłać czek na adres:  St. John Catholic Church, 

2742 Lamar Ave., Memphis, TN 38114.  Zgłoszenia przyjmuje również Zofia Schmidt (tel. 372-5794). 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 września. 

Ceny biletów: 

Dorośli -$20 

Dzieci(do12 lat) - $10 

Dzieci poniżej 5 lat – bezpłatnie                                                    Zapraszamy do uczestnictwa ! 

12go września- msza św. w intencji młodych 

Z inicjatywy Rady Polskiej Misji Katolickiej w dniu 12 września zostanie odprawiona msza św. w intencji dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz studenckiej. Wspólnie będziemy się modlić o pomyślność, łaskę i Bożą opiekę na 

nadchodzący rok szkolny 2009/10 dla młodzieży oraz nauczycieli. 

Pani Joanna Kornaś 

 Wczoraj, 21 sierpnia 2009 roku, o godz. 2  po południu polskiego czasu, odeszła od 

nas do domu Ojca, po długich i ciężkich cierpieniach Pani Joanna Kornaś. Zasnęła w 

pokoju, otoczona miłością i modlitwą swoich najbliższych. 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci – 

na wieki wieków. Amen. 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na  naszej ostatniej lipcowej mszy świętej - $220. Wydatki za  

użytkowanie  kościoła oraz kwiaty wyniosły $160. 

Informujemy, że dla Państwa wygody na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się koperty (1-zaadresowane  

na Polską Misję Katolicką, 2-na pomoc polskim seminarzystom).  

Pomoc w działalności kościelnej PMK 

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalmości naszego polskiego kościoła - 

PMK. Potrzebujemy chętnych do zbiorowego śpiewu, zbierania tacy, czytań eucharystycznych, ministrantów oraz pomocy w 

zachrystii. Pamietajmy, talent który posiadamy pochodzi od Boga i Jemu należy się chwała za to w pracy, modlitwie i pieśni. 

Prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza albo Krzysztofa. 

 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 

 

Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 

12 - msza św. 

 

26-obiad w OLPH 

17– msza św. 

 

1 - msza św. 

 

21- św. Cecylii 

6- Mikołaj dla najmłodszych 

 

24-Pasterka 

 

25-BN-msza św. 

 

 

 



Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 
 

   
 

 

Czarna Madonna 

            

1. Jest zakątek na tej ziemi         

Gdzie powracać każdy chce,  

Gdzie króluje Jej Oblicze,  

Na Nim cięte rysy dwie.  

Wzrok ma smutny, zatroskany,  

Jakby chciała prosić cię, 
 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

  

Ref.: Madonno, Czarna Madonno, 

Jak dobrze Twym dzieckiem być! 

O, pozwól, Czarna Madonno, 

W ramiona Twoje się skryć! 2x 

  

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój 

I uchronisz się od zła, 

Bo dla wszystkich Swoich dzieci 

Ona Serce czułe ma. 

I opieką cię otoczy, gdy Jej serce  

Oddasz swe, 

Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:  

  

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój , 

Gdzie się człowiek schronić ma,  

Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,  

Która ukojenie da? 

Więc błagamy, o Madonno,  

Skieruj wzrok na dzieci swe 

I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię 

 

Śluby Jasnogórskie 

O wielka Matko Boga i człowieka 

Tobie Ojcowie nasi ślubowali, 

Twojej opiece los całego świata 

Oraz Ojczyzny naszej powierzali 

Dziś wielkie hasła wcielać chcemy w życie 

By nie złamane było dane słowo 

Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia, 

W Twoją opiekę oddać się na nowo 

 

Ref. Królowo Polski przed Twym tronem 

Odnowić śluby nasze chcemy 

By jak przed laty znów powiedzieć, 

Że przyrzekamy, ślubujemy 

Wolności, wiary i Kościoła, 

Za wszelką cenę strzec będziemy. 

Królowo Polski – przyrzekamy 

Królowo Polski – ślubujemy 

 

Będziemy bronić każdej polskiej duszy, 

By daru łaski nigdy nie straciła . 

Będziemy strzec ogniska domowego,  

lecz ty nam pomóż Pani i Królowo, 

Pomóż wypełnić wszystkie przyrzeczenia, 

W swoją opiekę przyjmij nas na nowo. 

 

Przy Twoim boku chcemy o Maryjo 

Walczyć z wadami polskiego narodu 

Aby pod każdym dachem, każdą strzechą 

Nie było płaczu i nie było głodu. 

Chcemy życ zawsze w zgodzie i pokoju, 

Chcemy by miłość wokół panowała. 

Chcemy Maryjo , aby Polska cała  

W Twoją opiekę dzisiaj się oddała. 
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