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Modlitwa: 

MATKO PIĘKNEJ MIŁOŚCI! 
Bądź pozdrowiona, Matko, Królowo świata. Ty jesteś Matką pięknej miłości, Ty jesteś Matką Jezusa, 

źródłem wszelkiej łaski, zapachem każdej cnoty, odbiciem wszelkiej czystości. 

Jesteś radością w płaczu, zwycięstwem w boju, nadzieją w śmierci. Jakże słodki jest smak Twego imienia 

na naszych ustach, jakże subtelna harmonia w naszych uszach, jakież upojenie w naszych sercach! Ty 

jesteś szczęściem cierpiących, koroną  męczenników, pięknością dziewic. Błagamy Cię, oddaj nas po tym 

wygnaniu na własność Twego Syna, Jezusa. Amen.  
                                                                           1 maja 1979  - Jan Paweł II                                                                                                                                                                

 

Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś: 

Wejście– Czarna Madonna #668               I - Z Dziejów Apostolskich 2-14; 22-28    

Ofiarowanie– Gdy klęczę przed Tobą #640   II – Z I listu Piotra Apost. 1:17-21 

Komunia – Maryjo Śliczna Pani  #677                                  Psalm: Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11  

Dziękczynienie – Była cicha i piękna  #629   Ewangelia: Wg. Św. Łukasza  24:13-35         

Zakończenie – Barka  #879  

       

                         Jan Paweł II Wielki – Beatifikacja 1 maja,  2011 

1 maja, w ustanowione przez Jana Pawła II święto Miłosierdzia Bożego, w Watykanie o 

godz. 10.37, Ojciec Święty Benedykt XVI wliczył w poczet Błogosławionych swojego 

Poprzednika. Spełniając życzenie naszego brata, kard. Agostino Vallini, naszego 

wikariusza dla diecezji rzymskiej, wielu innych naszych braci w biskupstwie oraz 

wiernych, za Radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, mocą naszej władzy 

apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, 

Papieżowi przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby można było obchodzić Jego święto 

w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 22 października. W imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego - powiedział Papież Benedykt XVI wygłaszając formułę 

beatyfikacyjną. 

Modlitwy do Błogosłowianego:  - Prosimy Cię, byś nam wyprosił u Boga bogatego w 

miłość i miłosierdzie łaskę powrotu do Niego i do wspólnoty Ludu Bożego przez 

szczere nawrócenie, wierność Dobrej Nowinie o zbawieniu, Kościołowi oraz Krzyżowi 

Chrystusowemu. Prowadź nas drogami Dekalogu, Ewangelii i wieczernikowego 

przykazania miłości. Ucz nas trudnej, ukrzyżowanej, ale pięknej miłości, że bardziej 

warto „być” niż „mieć”. 

Dzieciom wskazuj drogę do pełnego rozwoju i świętości. Uproś u Boga, by dzieci poczęte były kochane przez rodziców i mogły 

się szczęśliwie narodzić. Młodym przypominaj, że choćby inni od nich nie wymagali, oni muszą od siebie wymagać, gdyż są 

przyszłością rodziny, narodu i Kościoła.  

Uproś małżonkom wierność sakramentalnej przysiędze małżeńskiej oraz wytrwanie w miłości do końca. Charyzmat bycia 

świętym ojcem i świętą matką. Prezbiterom, sługom Słowa Bożego i Świętych Sakramentów - wybłagaj cnotę wierności 

powołaniu, ducha prawdziwej pobożności, pokory, ascezy, pracowitości, ofiarności, miłowania Boga i Kościoła oraz 

powierzonych wiernych - nie tylko słowem, ale czynami bogatymi w miłość i poświęcenie bez reszty. Chorym wybłagaj 

zdrowie i moc do dźwigania krzyża. 

Niech przez Twoje wstawiennictwo Duch Święty nieustannie przychodzi i odnawia oblicze ziemi, także polskiej ziemi, byśmy 

nie lękali się wprowadzić Chrystusa w nasze osobiste życie, do naszych rodzin i miejsc pracy. 

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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  Święcenia Diakonatu 

W tym roku trzech naszych polskich seminarzystów przyjmie święcenia diakonatu. 

W  niedzielę 8 maja w Kościele pw. Najświętszego Serca (Humboldt) o godz. 10.00, 

klerycy Krzysztof Pelczar i Damian Krakowski, otrzymają z rąk Jego Ekscelencji  

Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. święcenia diakonatu.  

W niedzielę 5 czerwca w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny (Memphis) o godz. 10.00, kleryk Robert Szczechura, otrzyma z rąk Jego 

Ekscelencji  Księdza Biskupa J. Terry Steib S. V. D. święcenia diakonatu.  

Prosimy o wsparcie i modlitwę dla naszych przyszłych kapłanów. 

                                                                   

Nabożeństwo Majowe – 15go Maja, kościół Św. Jana 

Maj - to w kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce 

gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach 

przydrożnych żeby wspólnie modlić się do naszej Matki.  

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w polsko-angielskim nabożeństwie w niedzielę 

15go maja o godz. 15:00 w kościele Św. Jana,  połączonego z koronacją figurki 

Matki Bożej przed kościołem – zapraszamy do uczestnictwa ! 
 

Ankieta- polska msza św. w sobotę czy w niedzielę ?? 

W głosowaniu wzięło udział 35 rodzin. Większość bo aż 30 rodzin głosowało za przeniesieniem naszej comiesięcznej mszy św. 

na niedzielę, na godz. 13:00. Pięć głosów było przeciwnych. Zgodnie z życzeniem większości zmianę tę wprowadzimy w życie.  

Rozpoczniemy od mszy wrześniowej, do sierpnia msze święte będą się odbywać jak dotąd w sobotę o godz. 18:30. 

 

Prymicje Michała Tomaszewskiego - czerwcowa msza w 1szą sobotę 

W sobotę 21 maja Diakon Michał Tomaszewski SVD otrzyma święcenia kapłańskie z rąk biskupa 

Terry Steiba SVD w Techny, IL. Michał zostanie księdzem Zgromadzenia Słowa Bożego i wkrótce 

po święceniach wyjedzie na misje do Papui Nowej.  W drugą niedzielę po święceniach, 4 czerwca o 

6:30 p.m., już ksiądz Michał Tomaszewski odprawi swoją Mszę św. Prymicyjną dla naszej Misji w 

kościele św. Jana.  Bezpośrednio po mszy św. odbędzie się spotkanie w sali St. Jude, będzie 

możlowość do złożenia gratulacji dla nowo wyświęconego księdza Michała. Serdecznie wszystkich 

na tę uroczystość zapraszamy ! 

Piknik Polskiej Misji Katolickiej  - 5go czerwca 

W niedzielę, 5go czerwca o godz. 16:00 w ogrodzie u Państwa Rudnickich odbędzie  się coroczny 

piknik Polskiej Misji Katolickiej. Tym razem będzie to również okazja do złożenia życzeń i gratulacji 

dla jednego z naszych semiarzystów – Roberta Szczechury. Prosimy o przyniesienia dania na wspólny stół. Bardzo serdecznie 

zapraszamy do uczestnictwa ! 

 

13-14 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXIV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna  
Już po raz kolejny mamy możliwość wzięcia udziału w dwudniowej pieszej pielgrzymce Maryjnej  z Chicago do Meriville 

Indiana. Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-5794).  Mamy nadzieje, że zbierze się  jak 

w roku ubiegłym „grupka chętnych pielgrzymów” – którzy reprezentować będą Polska Misję Katolicką. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana w miesiącu kwietniu na święconce wynosiła $319 a na mszy wielkanocnej $620. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100.  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).  

Ogłoszenia w Biuletynie 

Przypominamy Państwu, że istnieje możliwość  ogłoszeń reklamowych w naszym biuletynie. Aby zamieścić ogłoszenie prosimy 

o kontakt z Zofią Schmidt (372-5794). Zapraszamy wszystkich mających własne firmy do ogłaszania się w naszym biuletynie. 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 
7-Jan Paweł II 
Błogosławiony- msza św. 
8- Święcenia Diakonatu 
15- Koronacja NMP 

4- Msza Św. (j. polski) 
Msza primicyjna  

5- Święcenia Diakonatu 
5- Piknik PMK 

9- Msza Św. (j. polski) 13- Msza Św. (j. polski)- 

Św. Maksymiliana Kolbe 

  


