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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Jeden Jest tylko Pan #532 

Ofiarowanie: Przyjdź Duchu Święty #485 

Komunia: –Panie Dobry jak Chleb#117 

Sentencja: Przybądź Duchu #481 

Wyjście: Pod Twą Obronę #573 
 

Czytania na dziś: 

I- Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-11) 

II- Czytanie z Listu Św. Pawła do Rzymian  (Rz 

8, 8-17) 
Psalm: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 

Ewangelia: Według Św. Jana (J 14, 15-16. 23b-26) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

- Za ŚP.  Henrka Pawłowskiego  

- Za zmarlych z rodziny Pawłowski 

oraz  Guzik. 

Panie Jezu - Ześlij im Ducha Twego, 

Pocieszyciela, żeby ich dusze oświecił 

światłem i Twoją łaską oraz umacniał 

w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz 

je wprowadzić do Królestwa Twojej 

chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny oraz 

wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy 

Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych 

sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie.  

Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen

 

Duch Prawdy 
Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. 

Wolimy żyć w złudzeniach. Prawda wydaje się 

przemawiać przeciw nam. Nie lubimy słuchać prawdy z 

ust lekarza, który odkrywa groźną chorobę w naszym 

organizmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby 

bliskiej, która ma do nas pretensje o złe postępowanie. 

Nie lubimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć 

nam prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z 

Bogiem — bo wiadomo, że On mówi tylko prawdę i 

czeka na nasze słowa prawdy. 

Żyjemy w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do 

tego, dobrze nam, gdy okłamujemy innych i gdy inni nie 

mówią nam prawdy. Chrystus powiedział Apostołom: 

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Niewielu 

chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu 

też doświadcza zawartej w niej radości. Znajomość 

prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności 

człowieka. 

 

Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania 

prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek 

żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości 

człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też 

postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar — Ducha Prawdy — aby już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za 

nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary. 

Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 

prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”. Wskazał tym samym na ten zakres fal, na którym zawsze można 

nawiązać z Nim kontakt. Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na niej można Go słuchać. Duch 

Święty to właśnie owa fala Bożej Prawdy docierająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej słuchać. 

Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. 

Ale nie jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś zostać napełnieni Duchem Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus 

przyszedł na ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest i 

działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica obecności Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować prawdę.  

Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie, nie trzeba mówić o wolności — 

wystarczy ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek poznający prawdę o sobie, o świecie, o Bogu odnajduje 

swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg 

wyznaczył. Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją w duchu prawdy, 

spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy i staje się 

http://www.polishcatholicmission.org/


mocą wspólnoty. Pochylmy głowy i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i 

doprowadzić do pełni wolności.      -Ks. Edward Staniek-  

 

... Pismo Święte wylicza dary, jakie przynosi nam Duch Jezusa. To dar mądrości, rozumu, 

umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej..... 

  
  OGŁOSZENIA 

        
   Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosia $222. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $100.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 
 

          

 

Msze Św. w czasie wakacji 

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

Następna msza św. - 8go września 2019. 
 

 

 XXXII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna 
10-11 Sierpnia (Sobota i Niedziela)  

 

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 zachęcamy do uczestnictwa !!! 

 

 

 
Nie ma wakacji od Pana Boga 

Często czekamy na urlop z wytęsknieniem, cały rok. Pragniemy go, myślimy o nim, chcemy maksymalnie nacieszyć się 

chwilami wolnymi od obowiązków. Jednak nie zmuszajmy Pana Boga, by w trakcie wakacji musiał na nas czekać. Nie 

zaniedbujmy swojej relacji ze Stwórcą tylko dlatego, że akurat przez kilka dni relaksujemy się zamiast chodzić do pracy. 

Skoro przykazanie mówi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, to nic nie może być ważniejsze od Niego. 

Nic! Nawet upragniony urlop.       
 

 

 

                               

                    

                         
 

Msze Św. oraz inne wydarzenia (kalendarz 2019) 

Czerwiec Lipiec/Sierpień Wrzesień 

9 - Msza Św.(12:30) Wakacje 8 - Msza Św.(12:30) 

 

 


