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Księża:  Kazimierz Abrahamczyk,  Krzysztof Rusin   oraz              Jacek Kowal 
St. John Church, tel: 743-4551                     OLPH Church, tel: 754-1204 ext. 303        St. Ann Church tel. 373-6011 

 
Intencja dzisiejszej Mszy Św.  

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji Piotra Kuźmy- Ojca Zosi Gruszczyńskiej w 25 rocznicę 

śmieci oraz Władysława Gruszczyńskiego - Ojca Zbyszka w 42 rocznicę śmierci.    

 

Pieśni na dziś:                                  Czytania na dziś: 

Wejście – Liczę na Ciebie Ojcze (#131)                      I - Z Księgi proroka Jeremiasza 23:1-6    

Ofiarowanie – O Boże, Panie mój (#134)                         II – Z listu św. Pawła Ap. do Efezjan 2:13-18  

Komunia – Ja wiem w kogo ja wierzę (#54)  Psalm: 23 (22): 1-2a, 2b-3, 4, 5, 6 

Zakończenie – Wszystkie nasze dzienne(#116)                Ewangelia: Wg. Św. Marka   6:30-34 

 

Pójdźcie wy sami..... 
W codziennym zabieganiu, pośpiechu i pracy, załatwianiu rożnorakich spraw, płaceniu rachunków oraz troski o każdy 

kolejny dzień tak trudno nam dziś znaleźć czas na kilka głębokich oddechów i chwilę wytchnienie oraz odpoczynek, który 

jest gwarantem lepszego samopoczucia jak rownież zdrowego podejścia do życia. Ewangelia dzisiejszej niedzieli i słowa 

Jezusa w niej wypowidziane, „«Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco»” dają nam do 

zrozumienia jak ważne jest to aby utrzymywać zdrowy balans pomiędzy pracą a czasem przeznaczonym na wypoczynek. 

Miejsce pustynne to miejsce odosobnienie w którym można usłyszeć samego siebie, odnaleźć spokój i porozmawiać oraz 

pobyć sam na sam z naszym Stwórcą i Bogiem. Jezus troszczy sie o swoich uczniów ale i o każdego z nas; o nasze zdrowie 

fizyczne ale i o nasze zdrowie duchowe. Niedziela, czyli Dzień Pański, powinna być właśnie takim szczególnym dla nas 

dniem w którym znajdziemy wystarczającą ilość czasu na odpoczynek fizyczny ale także na zregenerowanie naszego zdrowia 

duchowego.   

                               Ksiądz Krzysztof Rusin 

 

8 - 9 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - Pielgrzymka 

XXII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 

z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 

w Merrillville, Indiana USA 

www.pielgrzymka.us 

Pielgrzymka jest aktem wiary wspólnoty Kościoła. Aby podkreślić tę prawdę zwracamy 

się do siebie wzajemnie 'siostro' i 'bracie'. Starajmy się, aby te słowa nie były tylko pustym 

frazesem, ale by odpowiadała im troska o dobro innych pielgrzymów i osób spotkanych 

podczas pielgrzymki. Dla osób, które spotykamy jesteśmy w szczególny sposób świadkami 

miłości Chrystusa. Nakłada to na każdego z nas szczególną odpowiedzialność, aby nie 

zawieść pokładanego w nas zaufania. Celu naszego pielgrzymowania nie osiągnęlibyśmy 

bez pomocy ludzi dobrej woli na całej trasie. Dlatego za każdy otrzymany dar dziękujemy 

dobrym słowem i modlitwą. Okazujemy serdeczność poprzez chrześcijańskie 

pozdrowienia. Nie stawiamy żadnych wymagań. W duchu wdzięczności przyjmujemy to, 

co nam ofiarują.  

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). Pielgrzymka idzie bez względu na warunki atmosferyczne.   

  

http://www.polskamisjakatolicka.org/
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


Ćzas trwania: dwa dni (sobota - niedziela, drugi weekend sierpnia) 

Wpisowe: 

- dziecko do lat dziesięciu - $ 20  

- pozostali - $ 40 

Osoba niepełnoletnia musi iść z opiekunem.. Organizatorzy 

mogą udzielić zniżki lub zwolnienia z opłaty z ważnych 

powodów.  

Uiszczając opłatę podczas zapisu pielgrzym otrzymuje: 

- karta uczestnika - legitymacja pielgrzyma, 

- chusta,       

- plakietka pielgrzymkowa (znaczek), 

- transport ciężkiego bagażu, 

- napoje na trasie, 

- posiłek w Munster (obiad i śniadanie), 

- toalety podczas postojów, 

- namioty noclegowe w Munster IN, 

- ubezpieczenie. 

Na trasę zabieramy: wygodne rozchodzone obuwie - nie nowe!! oraz nakrycie głowy chroniące przed słońcem. 

http://polonijnapielgrzymka.com  

Prosimy o zgłoszenia do końca lipca do ks. Kazimierza (743-4551) lub Zofii Schmidt (372-5794). 

Przyjaciołom - Tak Zwyczajnie Dziękujęmy !!! 
 

Dziękujemy serdecznie za wszelkie wsparcie, pomoc i troskę o nas podczas naszego pobytu w Memphis a w szczególności w 

czasie ostatniego roku - dziękujemy wszystkim za serce okazane Joannie.  

Dziękujemy Krystynie Zawadzie i jej małżonkowi za jej anielskie serce, dobroć, cierpliwość i poświęcony czas……Za 

wszelką otrzymaną pomoc podziękowania dla Marysi Śnieżek, Danusi Misiuń, Uli Bis , Bożeny Kucza, Zosi Schmidt, Zosi 

Gruszczyńskiej, Kazi Szymanek oraz Teresy Rudnickiej.  

 

Naszym księżom, Krzysztofowi i Kazimierzowi - dziękujemy za dobre słowa i wsparcie w modlitwie szczególnie w ostatnim 

okresie naszego pobytu w Memphis. Nie sposób tu wspomnieć również o sympatii i okazanym sercu od młodszego pokolenia 

Polaków reprezentowanych w sposób szczególny poprzez Monikę Huserik oraz Agnieszkę i Darka Migów - jesteśmy Wam 

wszystkim bardzo wdzięczni,  pozostaniecie na długo w naszych sercach i pamięci. 

 

Dziękujemy za życzliwość, za modlitwy i wyrazy jedności z nami - przyjaciół, znajomych, których nie sposób wszystkich 

wymienić a także tych, ktorzy nas dobrze nie znali, a byli z nami w tych trudnych chwilach. 

Bóg zawsze pomaga, mimo że nie rozumiemy jego planów. Cierpienie może zamienić się w radość, nie wolno tracić 

nadziei...wszystkiego dobrego Wam życzymy! 

 

Wielkie dzięki i Bóg zapłać – Wdzięczni:                         
                                                  Joanna & Feliks Kornas 

 
„Dzięki Ci, Boże, za ten dzień – 

Jeszcze jeden dzień naszego życia. 

Jeżeli wywołałam uśmiech na smutnej twarzy – dziękuję Ci, Boże. 

Jeżeli byłam powodem czyjegoś smutku, wybacz mi, Panie. 

Zanoszę do Ciebie modlitwę za wszystkich,  

którzy są dzisiaj opuszczeni i samotni.Dopomóż, Boże, by odnaleźli radość wśród 

ludzi, aby zapomnieli o swoich troskach, by odnaleźli Ciebie – Panie.”                                                                                                                                     

    -Autor nieznany- 

http://polonijnapielgrzymka.com/


Kącik Finansowy 

Jak zawsze prosimy Państwa o finansowe wsparcie PMK. 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. 

 

Msza sw. i piknik z okazji święta Matki Boskiej Częstochowskiej- sierpień 22 

22 sierpnia o godz. 16:30 odbędzie się polsko-angielsko msza sw. wspólnie z wiernymi z kościoła sw. Jana. Bezpośrednio po 

mszy  sw. zapraszamy podobnie jak w roku ubiegłym do wspólnego piknikowego posiłku w przykościelnej sali.  

Prosimy o przyniesienie dania lub deseru na wspólny stół. PMK zapewnia polską kiełbasę i chleb. Zapraszamy do udziału ! 

                                  
„Lubić ludzi znaczy: 

                                   cieszyć się razem z nimi 

                                    w dniach radości, 

                                    a w trudnych godzinach 

                                    mieć dla nich pomocną dłoń 

                                    i serce niosące pociechę. 

                                    Lubić ludzi znaczy: nie szukać wygody  

                                    tylko dla samego siebie, 

                                    lecz otworzyć serce 

                                    i zrobić w nim miejsce dla innych. 

                                    Ludzie „chorują" na ludzi. 

                                    Patrzmy więc na świat 

                                    czystymi oczyma i czystym sercem. 

                                    Lubić ludzi znaczy: zejść z wysokiego tronu 

                                    i przestać patrzeć na innych z góry. „ 

                                                                                                                  Phil Bosmans 

Modlitwy - Jan Paweł II 

 

"Ty, który przyszedłeś od Ojca, prowadź nas do Niego w Duchu Świętym, 

tą drogą, którą tylko Ty znasz, a nam objawiłeś, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości! 

Ty, Chryste, Synu Boga Żywego, bądź dla nas Bramą! 

Bądź dla nas prawdziwą Bramą, której symbolem jest ta brama uroczyście otwarta! 

Bądź dla nas Bramą, która wprowadza nas w tajemnicę Ojca. Spraw, aby wszyscy zostali ogarnięci Jego miłosierdziem i 

pokojem!" 

homilia podczas inauguracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 24-25.12.1999r. 

O Matko Kościoła! 

Spraw, ażeby Kościół ten cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej zbawczej misji! Niech staje się w tym celu 

dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. 

Pomóż nam przemóc opory, trudnosci i słabości! Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego 

powołania! 

Spraw, aby nie brakowało robotników w winnicy Pańskiej. 

Częstochowa Jasna Góra - Akt oddania Matce Bożej 04.06.1979r.     

 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2009 roku 

Sierpień Wrzesień Październik Listopad  Grudzień 

8– msza polska 

22- Matki Boskiej 

Częstochowskiej 

 

12- msza polska 

26 - film 

17- msza polska 

 

14 – msza & 

piknik 

21 –Sw. Cecylii 

 

5- Sw. Mikolaja 

24- Pasterka 

25- Boże Narodzenie 

 

 



Liczę na Ciebie Ojcze 

Ref: Liczę na Ciebie Ojcze,                                                                                                 

 liczę na miłość Twą, *  

Liczę na Ciebie Ojcze,  

na Twą Ojcowską dłoń, *                                                                                          

Liczę na Ciebie Ojcze, 

 liczę na każdy dzień, *  

Liczę na Ciebie, ufam Tobie, * 

 I nie zawiodę się. 

1. Zbyt dobrze wiem, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze. * I wiem kim jesteś, Ty wielki Boże, więc wołam w 

dzień i w noc. * Ref.  

2. Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko, * Z Tobą mój Panie, osiągnę wszystko, zdobędę cały świat. * 

Ref.  
3. Chciałbym jak iskierka, świat cały sobą zapalić, * Chciałbym sercem dosięgnąć nieba, więc wołam w dzień i w noc. 

* Ref. 

O Boże, o Boże, Panie mój 

1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc 

  Spoglądam na niebo pełne gwiazd, 

 Wtedy myślę, czy życie to ma sens 

   I wołam do Ciebie, Ojcze nasz. 

Ref.: O Boże, o Boże, Panie mój, 

Nie pamiętaj, że czasem było źle. 

Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój 

I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. 

 

2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań 

Przez grzechu kamienie potknę się:, 

Kiedy spokój utonie w fali knowań, 

Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię. 

 

3. Życie ludzi przebiega krętą drogą, 

Hen w górze cel mej wędrówki tkwi, 

I choć czasem sił braknie moim nogom, 

To ja dojdę, dojdę, gdy zaufam Ci. 

 

Ja wiem w kogo ja wierzę 

1. Ja wiem w kogo ja wierzę  

stałością duszy mej  

mój Pan w tym Sakramencie                                                                

potęgi pełen swej 

To Ten, co zstąpił z nieba 

co życie za mnie dał  

i pod postacią chleba  

pozostać z nami chciał 

 

2. Ja wiem w Kim mam nadzieję 

Gdy słabnie ducha moc 

To Ten, przed którym światło  

pali się dzień i noc 

On moim szczęściem w życiu 

On światłem w zgonu dzień 

zwycięża mroki grzechu   

rozprasza śmierci cień 

 

  

Wszystkie nasze dzienne sprawy 

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy,   

Przyjm litośnie Boże prawy:          

A gdy będziem zasypiali,            

Niech Cię nawet sen nasz chwali!     

 

2. Twoje oczy obrócone, 

Dzień i noc patrzą w tę stronę, 

Gdzie niedołężność człowieka, 

Twojego ratunku czeka. 

 

3. Odwracaj nocne przygody, 

Od wszelakiej broń nas szkody, 

Miej nas zawsze w Swojej pieczy, 

Stróżu i sędzio człowieczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


