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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencji: 

 

- Za Nas wszystkich tu zgromadzonych, oraz 

- Za Nasze bezpieczne wakacje i podróże 

 

Módlmy się za nas, tutaj zgromadzonych,  

aby uczestnictwo w Eucharystii   

przemieniało nasze serca i budowało  

pośród nas Królestwo Boże. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

         Panie, powierzam Ci moje życie ! 
                         Zwłaszcza w sytuacjach trudnych i niezrozumiałych dla mnie, 

                         proszę Cię o Twoją opiekę nade mną. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Jezu...... 
 

Jezu, pragnę otwierać każdego dnia  

moje serce i umysł na działanie  

Twojej łaski. Ty, Panie, jesteś siewcą,  

a ja jestem glebą.  

Umocnij mnie, mój Zbawicielu,  

abym wydał obfity plon... 

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Wszystko Tobie  # 159    

Ofiarowanie: Ofiaruję Tobie Panie mój (słowa) 

Komunia: O Jezu w Hostii utajony (słowa) 

Dziękczynienie: Bedę spiewał Tobie mocy moja 

(słowa w biuletynie) 

Wyjście: Pobłogosław Jezu Drogi #210 

Czytania na dziś:  

I - z Księgi proroka Ezechiela, Ez 17,22-24 

II - Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła  

Apostoła do Koryntian (2 Kor 5,6-10) 

Psalm: „Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże.” 

Ewangelia: Według św. Marka (Mk 4,26-34) 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

 

Zaufanie Bogu 
 

 
 

Są takie chwile, kiedy jesteśmy niezadowoleni z przebiegu naszego życia, ale nawet nie chodzi tutaj o to, jak nam 

się układają drogi niezależnie od nas, od naszych wyborów, tylko jesteśmy niezadowoleni z poziomu na przykład 

naszego życia religijnego albo z naszych nieumiejętności kochania innych ludzi lub też ciągle dają nam o sobie znać 

różnego rodzaju nasze ograniczenia, wady charakteru. Wtedy chcielibyśmy, żeby to było jakoś piękniejsze - to 

życie duchowe w nas - żeby nasza miłość była głębsza. Dlaczego tak nie jest? Spoglądamy na innych ludzi i 

widzimy, że potrafią wierzyć piękniej, kochać bardziej chojnym sercem. Jesteśmy niezadowoleni. Przecież w końcu 

się staramy, jakoś się uczymy, wysilamy, a wciąż jest to niezadowalający rezultat. Otóż naszym zadaniem jest po 

prostu robić to, co do nas należy, jest podejmować te wyzwania, które odkrywamy jako stojące przed nami, jest 

korygować te rzeczy w nas, które widzimy, że nadają się do zmiany. To mamy czynić, a nie wypatrywać skutku. 

Taki jest sens tej przypowieści: ziemia sama z siebie wydaje źdźbło, potem kłos, pełne ziarno w kłosie. Nie mamy 

się przypatrywać naszemu rozwojowi duchowemu pod względem rezultatów, tylko robić to, co do nas należy, a 

wzrost i efekty tej naszej pracy zostawmy Panu Bogu. Dobrze, żeby widzieli to inni i oni rzeczywiście spostrzegają 

po pewnym czasie przemianę, jaka w nas zachodzi. 

 

Jednak każdy człowiek ma także swój własny etap w dojściu do Boga, do Królestwa Niebieskiego. Przypomina o 

tym Jezus w Ewangelii, mówiąc o ziarnie, źdźble, kłosie i pełnym ziarnie (Mk 4,28). To są bardzo ważne etapy, 

każdy musi sobie zdać sprawę z tego na jakim etapie jest on sam. Ziarnem stajemy się już od chrztu, bowiem to ten 

Sakrament zwany także bramą sakramentów wywiera na naszej duszy znamię przynależności do Chrystusa i 

zasiewa ziarno wiary. To w dużej mierze od nas zależy czy i jak to ziarno będzie rosło. Dziś Jezus pyta mnie na 

którym etapie jestem. A to pytanie ma mi uzmysłowić jak wiele pracy jeszcze przede mną, aby stać się tym 

pięknym cedrem! 

 

Bywa, że czujemy się opuszczeni przez Boga. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych i bolesnych trudno jest nam 

uwierzyć, że Bóg mimo wszystko jest i czuwa nad nami. „Czemu się boicie?” – to słowa skierowane nie tylko do 

apostołów, ale także do każdego z nas. Jezus podczas burzy na jeziorze był w łodzi, a nawet spał. Chciał w ten 

sposób pokazać uczniom, że to On jest Panem życia i śmierci, pogody i niepogody. Prawdziwa wiara opiera się na 

zaufaniu. Ufamy Bogu, gdy czujemy się bezpieczni, ale jeszcze bardziej powinniśmy Mu zaufać, gdy jest nam 

trudno. Całkowite zdanie się na Bożą opatrzność jest znakiem prawdziwej wiary.  

               

Jezu, pragnę otwierać każdego dnia moje serce i umysł na działanie Twojej łaski. Ty, Panie, jesteś siewcą, a ja 

jestem glebą. Umocnij mnie, mój Zbawicielu, abym wydał obfity plon. 

 



 

                                                                                
 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w maju wynosiła $312.00 Za kościół 

zapłacono $100.00 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 
 

         
 

Msze Św. w czasie wakacji 

W miesiącach wakacyjnych- lipcu i sierpniu  msze św. w języku polskim nie odbędą się. 

Następna msza św. - 13go września 2015. 
 

      
 

9-10 Sierpnia (Sobota i Niedziela) – 

XXVIII 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/


                                                                               

          
      WAKACYJNE  ŻYCZENIA: 

 

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 ! 

          PMK 

          
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. 

 

Im więcej posiadamy radości, tym jesteśmy doskonalsi. 
Baruch Spinoza 

 

 

Pieśń śpiewana w czasie ofiarowania: 
Ofiaruję Tobie Panie mój 

 

1.- Ofiaruję Tobie Panie mój 

Całe życie me,   Cały jestem Twój,  

Aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz, 

 Tyś milością mą jedyną jest. 

 

2.- Przed ołtarzem świętym niosę Ci 

Całą duszę mą, Ty zamieniasz je 

W Krew i Ciało 

Oto moje serce przecież wiesz, 

Tyś miłością ma, jedyną jest 

 

  3.- Ofiaruję Tobie Panie mój 

Wszystkie myśli me, Tobie ufam , wiesz 

Bardzo mocno. 

Bo to moje serce przecież wiesz, 

Tyś miłością mą, jedyną jest ! 

 

4.- Ty w ofierze mojej Panie mój, 

Cały dajesz się, 

Cały jesteś mój, aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz, 

Miłość Twoja niech umocni je..... 
 

Pieśń śpiewana w czasie komunii św: 
 

O Jezu w Hostii utajony, serce moje Cię czyje 

I choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz że Cię Miłuję, 

Miłuję... 

       

Pieśń śpiewana w czasie dziękczynienia: 
 

Będę śpiewał Tobie, mocy moja 

Ty panie jesteś mą nadzieją 

Tobie ufam i bać się nie będę 

      



                              Sutanna 
1.Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w twoje drzwi, 

a jednak przyszedłeś do Niego. 

On ci krzyż dać swój mógł wśród życiowych dróg. 

Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego. 

 

Ref. Wystarczyła ci sutanna uboga 

i ubogi wystarczył ci ślub, 

bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 

i wiedziałeś co tobie dał Bóg. 

 

2.Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi swej? 

Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu? 

Dobrze wie jak trudne są Jego drogi 

i najciszej mówi w powołaniu. 

Ref. Wystarczyła ci sutanna uboga 

i ubogi wystarczył ci ślub, 

bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 

i wiedziałeś co tobie dał Bóg. 

 

3.Przechodziłeś wiele chwil, wiele trudnych w życiu chwil                       

i żegnałeś się z domem rodzinnym 

i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy 

i że życie twoje odtąd będzie inne. 

 

Ref. Wystarczyła ci sutanna uboga 

i ubogi wystarczył ci ślub, 

bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 

i wiedziałeś co tobie dał Bóg. 

 

4.Jeśli chcesz, bym służył tylko sercu Twojemu, 

jeśli kochasz choć troszeczkę, kochasz mnie.  

Prowadź Jezu, prowadź proszę, Przyjacielu niezrównany 

w zwykłą szatę powołania ubierz mnie. 

 

Ref. Wystarczyła ci sutanna uboga 

i ubogi wystarczył ci ślub, 

bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 

i wiedziałeś co tobie dał Bóg.  

       
Kochany Księże Kazimierzu, 

W tę uroczystość 30 rocznicy przyjęcia przez księdza sakramentu święceń, w imieniu Polskiej Misji 

Katolickiej pragniemy życzyć, aby Bóg błogosławił Księdzu w pokazywaniu światu Hostii białej, 

najczystszej oraz pomagał naszej wspólnocie w przeżyciu tego co liturgii najświętsze. Życzymy radości  

z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. 

Życzymy dużo zdrowia i opieki Matki Bożej. 

                                                                 Polska Misja Katolicka 


