
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 

 
 

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, 

znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które 

się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..." 

Dz 2,1-11 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny 

Polskiej Misji Katolickiej 
8 Czerwiec (June), 2014 - Memphis, TN 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  

(ZIELONE ŚWIĄTKI) 
http://www.polskamisjakatolicka.org  

 

Ks. Kazimierz Abrahamczyk Ks. Robert Szczechura 

St. John Church, tel: 743-4551 IC Church, tel: 435-5342 
 

Pieśni na dziś:  

Wejście: Pod Twą Obronę #573 

Ofiarowanie: Przyjdź, Duchu Święty, ja 

pragnę #485 

Komunia: Panie, pragnienia ludzkich serc 

#120 

Dziękczynienie: Duchu Święty przyjdź 

Wyjście: Gdy szukasz Boga # 907 

 

Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Dziejów Apostolskich  

(Dz 2,1-11) 

II - Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła 

do Koryntian (1 Kor 12,3b-7.12-13) 

Psalm: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

ziemię (Ps 104,1.24.29-31.34) 

Sekwencja (po II czyt.) 

Ewangelia: Według św. Jana (J 20,19-23) 

Intencje dzisiejszej Mszy Św. 
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji naszej 

Polskiej Misji Katolickiej oraz wszystkich Polaków 

zamieszkałych w Memphis i okolicach. 

 

Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, 

Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową 

naszej PMK, będąc w niej w rozmaity sposób 

obecny, daj nam prosimy Cię, miłość ku Tobie, 

miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu.  

Udziel odpowiednich łask wszystkim nam, którzy tę 

wspólnotę tworzymy.  

Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących,  wzmocnij zrozpaczonych, 

podtrzymuj chwiejących się i zbudź tych, którzy śpią i nie widzą 

tego, co się wkoło nich dzieje. Udziel chorym zdrowia i prowadź do 

Twego światła szukających Cię, aby Cię znaleźli i pozostali przy 

Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

http://www.polishcatholicmission.org/


 
W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w 

tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym okres 

Zmartwychwstania Pańskiego. 
  

Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, 

lecz wywodzi się z obrzędów ludowych, związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w którym wspominamy 

pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha 

św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec 

przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś 

Duch Święty zstąpił na Apostołów; Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie; po wniebowstąpieniu 

Chrystusa.       
 

 Jezus zapowiada smucącym się Apostołom, że nie pozostawi ich samymi: ześle Ducha Świętego 

pocieszyciela. Wiele jest przydomków tej najbardziej zagadkowej i tajemniczej; trzeciej Osoby Świętej, 

ukazywanej najczęściej pod postacią gołębicy. Określa się Go mianem Pocieszyciela, Boskiego Palca, 

Stworzyciela, lecz chyba najbardziej trafnym przymiotem jest: Sprawca. Cóż uczynilibyśmy bez niego? Jak mówi 

św. Paweł w 1 liście do Koryntian: "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest 

Jezus" (1 Kor 12, 1). 
 

 Nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i 

wielorakie dary może nam On ofiarować, gdy się do Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, 

Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są nam udzielane w 

sakramencie bierzmowania. Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam "światła Ducha 

Świętego" - przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami, niełatwymi wyborami. Szczególnie czcimy Go 

w pieśni: "Przybądź Duchu stworzycielu" (Veni kreator spiritus), zaś w samą Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego śpiewając przed aklamacją Alleluja sekwencję do Ducha Świętego: 

 

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,  

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,  

Niebieską łaskę zesłać racz  

Sercom, co dziełem są twych rąk.  

 

Pocieszycielem jesteś zwan  

I najwyższego Boga dar.  

Tyś namaszczeniem naszych dusz,  

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.  

 

Ty darzysz łaską siedemkroć,  

Bo moc z prawicy Boga masz.  

Przez Ojca obiecany nam,  

Mową wzbogacasz język nasz.  

 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej 

I wątłą słabość naszych ciał 

Pokrzep stałością mocy Twej. 



 

Nieprzyjaciela odpędź w dal 

I Twym pokojem obdarz wraz. 

Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas. 

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był, 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.  

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 czerwca - Obchody Święta Bożego Ciała 

 

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

Najświętszego Sakramentu. Jest to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. 

W niedzielę, 22 czerwca o godz. 9:00 w kościele Św. Jana będziemy obchodzić 

zgodnie z polską tradycją święto Bożego Ciała. Już kolejny raz razem z Koreańską 

Wspólnotą oraz Kościołem St. John wraz z hiszpańskojęzyczną grupą 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  grupy etniczne. 

   Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!! 

 

9-10 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXVII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

XXVII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w 

Merrillville, Indiana USA www.pielgrzymka.us 

Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być 

chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też 

chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie,  o pomyślność 

personalną, członka rodziny czy też społeczności. 

Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-

5794) nie później niż do 15 lipca.  

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). 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!! 

 
 

http://www.pielgrzymka.us/
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?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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza św. w miesiącu lipcu i sierpniu 
  

W okresie wakacji msze św. w języku polskim nie odbędą się. 

Następna msza św. - 14go września 2014. 

 

 

 

Wszystkim uczniom i studentom gratulujemy zakończenia 

roku szkolnego i promocji do następnej klasy.   

Życzymy wszystkim Rodzinom szczęśliwych i bezpiecznych 

wakacyjnych podróży,  

miłych  rodzinnych spotkań oraz dobrego wypoczynku ! 
 

 

 

 

 
   

Kącik Finansowy  
 

Ofiara zebrana w maju, na ostatniej mszy św. wynosiła $186. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100.  

Dla wszystkich ofiarodawców – Serdeczne Bóg Zapłać! 
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