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Księża:      Kazimierz Abrahamczyk,           Robert Szczechura,                       
                      St. John Church, tel: 743-4551          IC Church, tel:  435-5342              

 
 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji niedawno zmarłego ŚP: Henryka  Pawłowskiego   

Oraz ŚP: Stanisławę i Jadwigę Chowaniec– w 2gą rocznicę śmierci.   
 

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy 

prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały 

przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.     

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

Wejście– Chcemy sławić Cię Panie #885                            I - Z księgi Przysłów  9, 1-6 

Ofiarowanie– Panie mój, coż ci oddać mogę  #119                II – Z listu Św. Pawła do Efezjan  5:15-20 

Komunia –Chcę być narzędziem  #60       Psalm: (Ps 34(33) 

Dziękczynienie - Dziekuję Ci Boże  #901      Ewangelia: Wg. Św. Jana  6:51-58       

Zakończenie – Boża Radość #882       
   

19 sierpnia -  XX Niedziela Zwykła, Rok B 
 

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba...” 

Mądrość przychodzi do nas w Bożym słowie, ogłaszanym i rozważanym na liturgii. Przychodzi 

do nas w Chlebie życia, w pokarmie Komunii Świętej. Znajdujmy zatem upodobanie w 

Eucharystii. Szukajmy mądrości u Chrystusa, by wygrać życie doczesne i wieczne.  

„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.  

Życie ziemskie nam ucieka. Za jakiś czas dobiegnie końca. Przyjdą po nas 

inni, młodsi ludzie. My odejdziemy z tego świata, w którym narodziliśmy się, 

gdzie mieszkaliśmy i gdzie trudziliśmy się. Czy nie będzie nam żal odchodzić 

stąd? Wielu tak się boi tego odejścia. Boi się unicestwienia. Odejście na pewno nastąpi. 

Unicestwienie jest jednak niemożliwe. Jezus nas dziś pociesza. Obiecuje nam nieśmiertelność, 

obiecuje nowe życie, życie wieczne. Ale każe spożywać Jego Ciało, Chleb życia. Nie łudźmy się. 

Nie wejdziemy kiedyś do domu Ojca, jeśli nie będziemy przyjmować Jego Ciała. Jezus nie mówi na niby, nie mówi 

na wiatr, nie wypowiada nigdy słów bez pokrycia. Wszystkie Jego zapowiedzi spełnią 

się. Spożywający Ciało Chrystusa mają zapewnienie, że będą przyjęci na wieczną Ucztę 

Baranka. Jak chleb zwykły, powszedni, ten, który na co dzień spożywamy, jest nam 

potrzebny, aby podtrzymywać w nas życie biologiczne, tak pokarm Chrystusowy jest 

nam potrzebny, by podtrzymywał w nas życie Boże, życie duchowe, które się wydłuży w 

całą wieczność. 
 

 "Wierzę!" - Jubileuszowa Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 2012  
Z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiejw Merrillville, Indiana USA  

 

Naród Polski, na przestrzeni swoich dziejów, posiadał zawsze czynniki, które go 

integrowały, scalały, podrywały do wielkich dzieł i pozwalały przetrwać czasy trudne. 

Niewątpliwie jednym z nich jest Pani Jasnogórska, Matka Boża Częstochowska. Jej rola 

scalająca Polaków wykracza daleko poza granice Polski, a sięga wszędzie tam gdzie 
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synów i córki Narodu Polskiego rzucił w ciągu dziejów tułaczy los. 

Niedaleko Chicago, w sąsiednim stanie Indiana, polscy Salwatorianie szerzą kult Matki Bożej Częstochowskiej. 

Kościół pod Jej wezwaniem został wybudowany roku 1983 jako wotum Polonii chicagowskiej, z okazji Jubileuszu 

600-lecia obecności cudami słynącego wizerunku „Czarnej Madonny” na Jasnej Górze w Częstochowie. 

Niemal od samego początku istnienia kościoła rozpoczął się ruch pielgrzymkowy. Rodacy znali już to miejsce z 

wcześniejszego kultu Matki Bożej Fatimskiej, tym liczniej zaczęli przybywać do Merrillville, Indiana, znajdując tam 

atmosferę prawdziwie religijną, kultywującą polskie tradycje i zwyczaje. 

Wśród tego ruchu pielgrzymkowego na szczególną uwagę zasługuje, 

należący do rzadkości w USA, pieszy ruch pielgrzymkowy. Od ponad 

dwudziestu lat do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w 

Merrillville, Indiana, wzorem pieszych pielgrzymek na Jasna Górę w 

Częstochowie, przychodzi piesza pielgrzymka z Chicago. 

W tym roku byla już 25ta a jej motywem przewodnim było „Wierzę”.  

W świecie pełnym konfliktów i podziałów jest to cenne świadectwo 

wysiłku na rzecz jedności polskiej społeczności etnicznej w USA. Swój 

trud pielgrzymi, uczestnicy pieszej pielgrzymki ofiarują w różnych 

prywatnych  intencjach, często również ofiarują modlitwę w intencji Ojca 

świętego, Ojczyzny, Polonii, pokoju na świecie i aby zapanowała między 

ludźmi wszystkich ras, języków, kultur i religii cywilizacja miłości. 

Duchową opiekę nad pielgrzymką sprawują księża Salwatorianie, wspomagani w posłudze duchowej dla 

pielgrzymów przez polonijne duchowieństwo diecezjalne i zakonne. Msze święte, modlitwy, religijne śpiewy, liczne 

spowiedzi, konferencje głoszone w drodze, wszystko to składa się na niepowtarzalną atmosferę. Doświadczyć jej 

może tylko ten, kto choć raz wziął udział w pielgrzymowaniu. Ogromną rolę w organizowaniu pielgrzymki spełnia, 

od jej początków, liczebnie mały, ale sercem i doświadczeniem wielki KOMITET PIELGRZYMKOWY, oraz wielu 

wspaniałych współpracowników i dobroczyńców. Bóg zapłać wszystkim za tak wspaniałą pracę, za ich wysiłek! 

W tym roku z PMK z Memphis pojechała kilku osobowa grupka która zjednoczyła się byłymi członkami naszej 

wspólnoty z Michigan i Chicago, razem siedem osób. Wszystkich, przez pośrednictwo Jasnogórskiej Pani, opiece 

Bożej polecamy ! 

Druga zbiórka na tacę (kolekta) na dzisiejszej mszy św. 
 

Dzisiaj po mszy św. będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć jak wygląda 

po remoncie nasza przykościelna sala St. Jude. Grupka z państwa 

uczestniczyła w pomocy w pracach remontowych, tej pomocy jeszcze 

wciąż będziemy potrzebować w nadchodzące chłodniejsze dni. Wiadomo, 

że łatwo jest przekroczyć wyznaczoną 

kwotę upiekszając sympatyczne 

miejsce naszych pomszalnych 

spotkań. Tak się tez stało 

....Oświetlenie, kinkety zakupiliśmy 

już na „wyrost” i potrzebujemy zebrać 

kwotę $250,  żeby ją zwrócić do budżetu kościelnego.                                    

Dzisiaj poprosimy Państwa o zebranie drugiej „tacy” na ten właśnie cel, na 

ulepszenie oświetlenia sali St. Jude oraz na dodatkowe prace jak malowanie 

obiektu z zewnatrz. 

Z góry dziękujemy za hojną ofiarę na ten zacny cel. Bóg zapłać !  
 

 

Święto Matki Boskiej Częstochowskiej 

Za tydzień, w niedzielę 26go sierpnia o godz. 15:00 zapraszamy wszystkich chętnych do 

uczestnictwa we mszy  św. dwujęzycznej angielsko- polskiej, w kościele Św. Jana. Msza będzie 

celebrowana dla uczczenia święta Matki Boskiej Czestochowskiej. Serdecznie zapraszamy do 

uczestnictwa !   
 

 



Zapraszamy do pomocy naszej PMK poprzez Kroger! 
Szukamy sposobu, aby zebrać pieniądze dla naszej społeczności – PMK.  Dowiedzieliśmy się, że 

Kroger ofiaruje „Program z Nagrodą” pienieżną. Robiąc swoje regularne zakupy Kroger może 

pomóc nam zarobić pieniądze dla naszego kościoła - PMK poprzez kwalifikację  jako organizacja  

501 (c) (3).  

Jak to działa? 

Gdy organizacja zapisuje się na „nagrody dla Wspólnoty”, członkowie uczestniczący otrzymają doładowywalne karty 

Krogera. Użytkownicy mogą następnie załadować swoją kartę od 5 dolarów do 500 dolarów i używać jej do robienia 

nią regularnych zakupów w Krogerze.  5% pieniędzy ze sprzedaży będzie przekazywane z powrotem bezpośrednio do 

organizacji. Karty mogą być ładowane nieograniczoną liczbę razy w ciągu okresu kwalifikacyjnego. Kroger będzie 

przelewał pieniądze, jeśli  liczba załadowanych kart całościowo przez członków organizacji przekroczy  5.000 

dolarów(na zarejestrowanych kartach upominkowych Kroger). Wyznaczyć należy koordynatora zbiórki pieniędzy  

dla naszej wspólnoty, i możemy zarejestrować się już dziś! 

Wiecej informacji możecie znaleźć na: http://www.kroger.com/mykroger/025/Pages/community_rewards.aspx 

Zbliża się okres aktywniejszych zakupów świątecznych a więc zachęcamy Państwa do dołączenia do tej inicjatywy. 
  

Msza Św. we wrześniu 

W miesiącu września nasza msza św. w języku polskim odbędzie się jak zawsze w drugą niedzielę, 8go września, jak 

zawsze o godz. 13:30 w kościele Św. Jana. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !   

 

 

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 Zofii Schmidt lub do księży Kazimierza lub ks. Roberta. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Modlitwa Pielgrzyma      
 

Pozwól Panie bym z Tobą,  mogła iść przez życie  

i Twe Święte Imię  wielbić należycie 

bym wiedziała, że Twoje  - kamień, drzewo, rzeka,  

a przede wszystkim naucz mnie  kochać człowieka... 

Wypełnij siłą,  bym wszystkim umiała wybaczać,  

wykorzeń obojętność  na zło co otacza,  

w miłosierdziu swoim  pozwól mieć nadzieję,  

niech będę żyzną glebą  dla ziarna co siejesz.  

  

Daj na chleb zapracować  rękami zgodnymi,  

bym się nim mogła szczodrze  podzielić z innymi  

i nie zostawiaj mnie  nigdy w potrzebie  

abym w złej godzinie  nie zwątpiła w Ciebie.  

Wysłuchaj modlitwy,  

Ojcze mój i Panie                                                                                                Autor nie znany 

lecz niech się na zawsze  

wola Twoja stanie ! 
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Szkolny Dzwonek 

 

Wybiła już godzina. 

Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. 

Znów dni popłyną pracowite 

Nad książką szkolną, nad zeszytem... 

Życzę wam wszystkim na początek 

Szkolnego roku-samych piątek! 

 

Wracamy znad morza, znad Wisły, 

znad jezior błękitnych, srebrzystych. 

Wracamy z Borów Tucholskich, 

zewsząd - z całej Polski. 

Tyle tu było zabawy 

w podchody i w chowanego, 

tyle wesołych wiewiórek 

na skraju lasu górskiego. .. 

Nad morzem woda słoneczna, 

srebrzysty piasek na plaży. 

Przez sen podróże statkiem, 

o jakich tylko zamarzysz. .. 

Jakie tu harce w potokach, 

żagle nad modrym jeziorem, 

sarny u wrót leśniczówki, 

a wokół - mazurskie bory!  

Tyle tu było radości, 

tajemnic i pięknych miejsc. .. 

że wiele z nas tu zostawi 

cząsteczkę dziecięcych serc. 

Bo taka jest natura klas, 

Że bardzo im potrzeba nas. 

Choć mamy różne przywary swoje, 

Z klas się bez nas robią pokoje,  

Zwykłe pokoje, 

Puste, 

Bez ludzi, 

A w samotności. .. każdy się nudzi.  

Ale przecież, gdy nawet uczeń śpi,                                                                                    

to szkoła mu się śni. 

Bez niej by było jeszcze nudniej, 

szarzej i smutniej, i chyba trudniej. 

Przełaziłbyś tak z kąta w kąt. 

Więc nie narzekaj, bo to błąd. 
 

 

 

 

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2012 roku 

 
Sierpień Wrzesień Padziernik Listopad Grudzień 

26- MB Częstochowskiej 9 – Msza Św. (w j. 

polskim) 
14- Msza  Św. (w j. 

polskim) 
 

1 – Msza Św.–  
11 – Msza Św.- 
 

 

9 –  Św. Mikołaja 
24 - Pasterka 
25 – Boże Narodzenie 

 


