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Modlitwa: 

Boże mój wierzę, że jestem w Twojej obecności, że Ty na mnie patrzysz i wysłuchujesz moich 

modlitw.  Uwielbiam Cię, bo jesteś tak wielki i święty. Dziękuję Ci, bo Ty dałeś mi wszystko. 

Z całego serca błagam Cię o przebaczenie, bo Cię tyle razy obraziłem. Proszę Cię o wszystkie 

łaski pożyteczne dla mnie, bo jesteś pełen miłosierdzia. 
                                                                                    Bł. Jakub Alberi         
 

 

Pieśni na dziś (#w Abba Ojcze):                                 Czytania na dziś: 
Wejście– Pod Twą Obronę #573                 I - Z Dziejów Apostolskich 1:12-14   

Ofiarowanie– Jeden chleb #84     II – Z I listu Pawła Apost. 4:13-16 

Komunia –Panie dobry jak chleb  #117                       Psalm: Ps 27:1, 4,7-8  

Dziękczynienie – Ubi Caritas  #150    Ewangelia: Wg. Św. Łukasza  17:1-11a        

Wyjście  - Pobłogosław Jezu drogi#210 

W czasie błogosławieństwa - Chcę być narzędziem Twym # 60 oraz  Barka  #879  

 

Siódma Niedziela Wielkanocna 

Wyobraźmy sobie obraz-ikonę Ostatniej Wieczerzy. Jezus siedzi za stołem, wokół 

uczniowie - Dwunastu. Jest wśród nich dwóch szczególnych uczniów. Jeden to Judasz. 

On ma serce skamieniałe, nie przyjmuje nic z Serca Jezusa. Za chwilę wyjdzie, aby Go 

wydać. Drugi - to Jan. Spoczywa na Sercu Jezusa - jego serce niczego nie uroni. 

My, siedząc tu w kościele, urzeczywistniamy Ostatnią Wieczerzę. Być może jest pośród 

nas ktoś o sercu Judasza, być możej jest także Jan. Z pewnością większość z nas jest 

gdzieś pomiędzy. Mamy serce - trochę kamienne, trochę z ciała. Trochę jak Judasz, trochę 

jak Jan. Jednych ludzi kochamy, a innych osądzamy, potępiamy za ich grzeszne 

postępowanie, pragniemy usunąć spośród nas... Jezus nikogo nie potępia, gdy ktoś 

zgrzeszy i odejdzie - pragnie go wziąć na ramiona, aby przynieść z powrotem do 

Owczarni.       

Jezus dziś staje przed nami jako Dobry Pasterz, który zaginioną owcę chce wziąć na 

plecy, i przynieść do owczarni. Tą owczarnią jest Dom Boży, Kościół, Dom Ojca. 

Jesteśmy teraz, w czasie tej niedzielnej Eucharystii, w Domu Ojca. Jezus wznosi swe oczy ku niebu i prosi Ojca, aby 

wszyscy w Jego Domu, "byli jedno". Na tych, którzy wśród nas przez grzech odchodzą, gdzieś na bok nie patrzy źle. 

Patrzy jak pasterz, który chce wziąć chorą owcę na swe ramiona, uleczyć, wzmocnić. 
          Fr. Krzysztof Broszkowski, OP        

 

Obchody Święta Bożego Ciała- 26 czerwca 

 Boże Ciało - Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to 

jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. W niedzielę, 26 czerwca o godz. 10:00 w kościele Św. Jana 

będziemy obchodzić zgodnie z polską tradycją święto Bożego Ciała. Już po raz drugi razem z Koreańską Wspólnotą 

oraz Kościołem St. John uczestniczyć będziemy we mszy św. oraz procesji dookoła kościoła. Każda grupa 

narodowościowa przygotuje jeden polowy ołtarz do wspólnej modlitwy. Po procesji wszyscy zaproszeni są do 

uczestnictwa we wspólnym posiłku do którego  potrawy  przygotowane będą przez wszystkie trzy grupy. Serdecznie 

zapraszamy do uczestnictwa. 

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/


 

Nasze Wyrazy Współczucia 

Ze smutkiem powiadamiamy wszystkich państwa, że nagle odszedł od nas do domu Ojca -Pan Andrzej Witczak, tato 

Joanny Hofman.   Tą drogą przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia dla Joanny, Janusza, Benjamina oraz całej 

ich Rodziny. 

Wieczne odpoczywnie racz Mu dać Panie, Niech odpoczywa w pokoju ! Amen.  

 

13-14 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXIV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna  
XXIV Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiejw Merrillville, Indiana USA www.pielgrzymka.us 
 

Już po raz trzeci mamy możliwość wzięcia udziału w dwudniowej pieszej 

pielgrzymce Maryjnej  z Chicago do Meriville Indiana. Chętnych prosimy o 

zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-5794).  Pielgrzymka jest aktem wiary 

wspólnoty Kościoła. Pielgrzymka – podróż podjęta z pobudek religijnych do 

miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć 

zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o 

zdrowie, o pomyślność. 

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).  

 

Urlopy i Wakacje 

Wszystkim ucznion i studentom gratulujemy zakończenia roku szkolnego.  Życzymy wszystkim Rodzinom 

szczęśliwych i bezpiecznych wakacyjnych podróży, miłych  rodzinnych spotkań oraz dobrego wypoczynku ! 
 

Każdy z Was mi przyzna rację,  

że najlepsze są wakacje, 

można jechać na Mazury 

lub nad morze albo w góry.  

Można w lesie biwakować 

i w namiocie przenocować,  

można w cieniu odpoczywać 

lub w jeziorze "żabką" pływać.

Można też całymi dniami 

kopać piłkę z kolegami, 

można z tatą łowić ryby 

albo w lesie zbierać grzyby. 

 

Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na mszy w maju wynosiła $102. 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). Bóg 

Zapłać  !!! 

 

Pomoc w działalności kościelnej PMK 
Zachęcamy Państwa do zgłaszania swojej bezinteresownej pomocy do wszelkiej działalności 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 księży Kazimierza, Jacka lub Krzysztofa. 

 

Polska Msza Św. - zmiana dnia z soboty na niedzielę !  

Przypominamy Państwu, że w  wyniku głosowania zostaje zmieniony  dzień w którym odprawiana będzie nasza 

comiesięczna msza św.  z soboty na niedzielę, o godz. 13:00. Zmianę tę rozpoczniemy od 11 września, 2011. 

 

 
Msze Św. na nadchodzące miesiące 2011 roku 

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 
4- Msza Św. (j. polski) 
5- Święcenia Diakonatu 

5- Piknik PMK 
26 – Boże Ciało 

16- Msza Św. (j. polski) 
 

20- Msza Św. (j. polski) 11- Msza Św. (j. polski)- 

Niedziela 

 

 

http://www.pielgrzymka.us/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejsce_%C5%9Bwi%C4%99te
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?address=8237%20S%20South%20Shore%20Dr&city=Chicago&state=IL&zipcode=60617%2d2152&country=US&geodiff=1
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
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

