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

 

Śp. Jadwigi Szczepaniak – Mamy Zofii Schmidt 

Śp. Marii i Stanisława Marczyk – Rodziców Krysi Zawada 

 

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i 

matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami 

naszych rodziców i odpuść im grzechy; 

pozwól mi oglądać ich w radości Twej 

wiekuistej światłości.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Matka Boska Królowo Polski – módl się za nami wszystkimi! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Matko wysłuchaj mnie! 

 

Jak mocno serce biło mi, gdym poraz 

pierwszy ujrzał obraz Twój. 

Spragniony łask, miłości Twej wołałem 

Matko wysłuchaj mnie . 

Wśród tylu dróg poprowadź serce me. 

Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. 

 

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Czarna Madonna #668 

Ofiarowanie: Jezus swoją Matkę #660    

Komunia: Gdy klęczę przed #640 

Dziękczynienie: Dzięki Ci Maryjo 

Wyjście: Maryjo Królowo Polski # 674 

(Apel Jasnogórski) 

 Czytania na dziś:  

I - Czytanie z Dziejów Apostolskich 9:26; -31  

II - Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana 

Apostoła  (3:18-24) 

Psalm: „Będę Cię chwalił w wielkim 

zgromadzeniu” 

Ewangelia: Według św. Jana (15:1-8) 

http://www.polishcatholicmission.org/


 

 

                    Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

 

3 maja, Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony 

Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia 

królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu 

niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r.  

W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie 

liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości. 

 

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za 

pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", 

najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. 

 

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki 

Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, 

wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się 

losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną. 

 

Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał 

do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie 

trzykrotnie powtórzyli. 

 

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to 

dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. 

 

Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież 

Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej. 

 

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego 

święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która 

realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża 

Benedykta XV. 

 

W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania 

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. 

 

Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 

sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 

maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu 

zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. 

 

                                

 

 



 

                                                                                 

Kościół St. John – Food Pantry 

 
Społeczność kościoła Św. Jana organizuje dwa razy w miesiącu dla okolicznej ludności, 

tych o niskich dochodach finansowych, pomoc  w postaci paczek z żywnością - tzw. Food 

Pantry. W latach poprzednich apelowaliśmy do Państwa o przynoszenie nie psujacych się 

pokarmów lub konserw. Doświadczenie polazało, że najlepiej pracują donacje pieniężne 

ponieważ organizacja MIFA udostępnia kupowanie żywności po bardzo obnizonych cenach, a wiec już 

za 1$ można kupić kilka puszek czy innych rzeczy.  Postarajmy się i my dołączyć do tych pomagających, 

druga taca na dzisiejszej mszy będzie przeznaczona na Food Pantry. Za donacje z góry serdecznie 

dziękujemy, Bóg Zapłać !   

                         PMK 

           

 
 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wielkanocnej wynosiła $501. Za kościół 

zapłacono $100. 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 
              

                                                                              

Nabożeństwa majowe 
 

Miesiąc maj to dla wielu ludzi najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku. 

Nic dziwnego, to właśnie w maju najbardziej rzuca się w oczy piękno naszej 

ziemi. Wszelka roślinność, a przede wszystkim rozkwitające kwiaty 

wzbudzają w nas zachwyt. Budząca się przyroda pozytywnie wpływa na 

nasze samopoczucie. Maj kojarzy się też z tak zwaną „majówką”. Na słowo 

„majówka” większości z nas nasuwają się skojarzenia z dłuższym 

weekendem, weekendowymi wypadami za miasto lub też wiejskimi 

zabawami pod gołym niebem. Mało, kto dzisiaj wspomni, że „majówka” to 

przede wszystkim Nabożeństwo Majowe - nabożeństwo ku czci Matki Bożej, 

odprawiane w Kościele Katolickim właśnie w miesiącu maju. 

Podczas tego nabożeństwa odśpiewuje się „Litanię Loretańską”, modlitwę „Pod Twoją obronę”, a kapłan udziela 

błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Początki tych nabożeństw w Polsce sięgają VIX wieku jednak na 

świecie ich rodowód sięga wieku V. Już w V wieku w kościołach Wschodnich wierni gromadzili się i śpiewali 

pieśni na cześć Matki Bożej. Nabożeństwa majowe zmieniły również w pewien sposób wyobrażenie o modlitwie. 

Wskazały, bowiem, że nie tylko kościół może być miejscem modlitwy. W ubiegłym wieku bardzo popularne stały 

się nabożeństwa przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Mieszkańcy, głównie wsi, które oddalone były o duże 

odległości od kościoła, gromadzili się przy nich na modlitwie. Z nadejściem wiosny krzyże przydrożne i kapliczki 

przyozdabiano kwiatami i kolorowymi wstążkami, a te, które tego wymagały pokrywano świeżą farbą. Niestety z 

upływem lat w nabożeństwach, które niegdyś przyciągały licznie tak dorosłych jak i dzieci dzisiaj uczestniczy 

bardzo niewiele osób. I to nie tylko przy krzyżach i kapliczkach, ale również w kościołach. Smutne to tym bardziej, 

że uczestnicząc w majowych nabożeństwach wyrażamy w ten sposób naszą chęć sławienia Królowej Polski. 

Właśnie 3 maja w kościele obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 



 

Msza Św. w Czerwcu 
 

W czerwcu - Msza Św. odbędzie się jak zawsze w drugą niedzielę, 14go czerwca o godz. 13:00.  

Bardzo serdecznie zapraszmy wszystkich Państwa do uczestnictwa we mszy św. i spotkaniu po mszy w 

przykościelnej salce,  St. Jude Hall. 

                                                                               

Msze Św. w czasie wakacji 

 
Dopiero na czerwcowej mszy będziemy mogli definitywnie powiedzieć Państwu czy nasze wakacyjne msze św. 

odbędą sie i w jakich terminach. Będzie to w zależności od tego czy nasi księża będą tutaj na miejscu w Memphis 

podczas letnich wakacji. 

 

                                                             
 

Modlitwy wieszczów do Maryi Królowej Polski 

 
     

Adam Mickiewicz (1798–1855) 

Pan Tadeusz, Inwokacja 

(fragment) 

 

Panno Święta, co Jasnej bronisz 

Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, 

co gród zamkowy 

Nowogródzki ochraniasz z jego 

wiernym ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 

(Gdy od płaczącej matki pod Twoję opiekę 

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 

Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 

A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą 

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.         

 

Zygmunt Krasiński (1812–1859) 

Hymn 

Królowo Polski, Królowo Aniołów! 

Ty, coś na świecie przebolała tyle, 

Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów, 

Skróć umęczonej Polsce Twej – mąk chwile! 

Królowo Polski, Królowo Aniołów, 

Roztocz ponad nią tęczę Twej opieki, 

Odwiąż jej ręce od katowskich kołów; 

Bądź jej Aniołem, teraz i na wieki! 

Królowo Polski, Królowo Aniołów! 

Lilio bez zmazy, Ty gwiazdo poranna, 

Mieczem boleści siedmiokrotnie ranna, 

Wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów, 

Co krzyż i gwoździe, i rany, i ciernie, 

Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki 

I jak konania ból boli bezmiernie – 

Bądź nam Aniołem, teraz i na wieki! 

Królowo Polski, Królowo Aniołów! 

Lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie 

Ukrzyżowany – wniebowzięt po zgonie: 

Nie daj nas sieciom piekielnym na połów! 

Nieśmiertelnymi na śmierć zbrojna leki, 

Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem, 

Wskrześ nas, o Pani, przed świata obliczem, 

Bądź nam Aniołem, teraz i na wielki! 

Królowo Polski, Królowo Aniołów! 

Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie, 

Lecz żadna z jego rozerwanych połów 

Już się nie modli, o Mario, do Ciebie! 

My jedni tylko, paląc się na stosie, 

Wciąż  ślemy modły w Twój bezmiar daleki – 

Poznasz, Królowo, poddanych po głosie; 

Bądź mym Aniołem, teraz i na wieki!                          

                                                                   


