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Polska Szkoła im. Ignacego Jana Paderewskiego  
  
CZYTANIE I    

(Dz 15, 1-2. 22-29) Dekret Soboru Jerozolimskiego  

 
Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju 
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».  

Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że 
Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do 
apostołów i starszych.  

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: 
Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich 
pismo tej treści:  

«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w 
Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i 
zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać 
mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i  

Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc 
Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.  

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co 
konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od 
nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»  

 

Oto Słowo Boże.  
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Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67, 2-3. 4-5. 6 i 8) 
 
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. 
 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 
 
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. 
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi. 
 
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. 
 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. 
 
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.  
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Polska Szkoła im. Jana III Sobieskiego  
  
CZYTANIE II  

(Ap 21, 10-14. 22-23) Miasto Święte  
 
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła  
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, 
zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia 
drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało 
dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu 
szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i 
od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion 
dwunastu Apostołów Baranka.  

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I 
Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – 
Baranek.  

Oto Słowo Boże.  
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MODLITWA WIERNYCH:  
  
1. Modlitwa wstępna - Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza  
2. Módlmy się za Kościół - Polska Szkoła im. Generała Władysława Sikorskiego  
3. Módlmy się za Papieża - Polska Szkoła im. Generała Kazimierza Pułaskiego  
4. Módlmy się za nauczycieli - Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa  
5. Módlmy się za zmarłych nauczycieli - Polska Szkoła Katolicka im. Świętego Ferdynanda  
6. Módlmy się za naszych absolwentów - Polska Szkoła Katolicka im. Świętej Faustyny 

Kowalskiej  
7. Módlmy się za rodziców - Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki  
8. Módlmy się za broniących pokoju - Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina  
9. Módlmy się za świętej pamięci - Polska Szkoła im. Zbigniewa Herberta  

 
* * * 

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza  

1. Dzisiejsza Msza Święta, w której uczestniczą absolwenci liceów naszej aglomeracji, ich rodzice, 
rodziny i nauczyciele spina klamrą przeżyć duchowych wysiłek dwunastu lat ciężkiej pracy.  
Dziękujemy więc Panu Bogu za dar Ducha Świętego, o który prosiliśmy w czasie Mszy Świętej 
rozpoczynającej naszą naukę w polskich szkołach.   

Ciebie prosimy…  

  

Polska Szkoła im. Generała Władysława Sikorskiego  

2. Módlmy się za Kościół Święty – wspólnotę wierzących, aby jego członkowie zawsze dawali 
świadectwo wiary i świętego życia, szczególnie gorąco prosimy o opiekę nad Kościołem Misyjnym, by 
dochowywał wierności Krzyżowi Chrystusa i ciągle wzrastał duchowo.  

Ciebie prosimy…  

  

Polska Szkoła im. Generała Kazimierza Pułaskiego  

3. Módlmy się za Papieża, Ojca Świętego Franciszka, za biskupów szczególnie za arcybiskupa 
Chicago Błażeja Chupicha, za kapłanów, aby w ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyła 
obecność Ducha Świętego, a przykładem dla ich pracy był zawsze Jezus Chrystus, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem.  

Ciebie prosimy…  

  

Polska Szkoła im. Generała Władysława Andersa  

4. Módlmy się za nauczycieli i katechetów, którzy starali się przekazać swoim uczniom, dzisiaj już 
absolwentom, wiedzę i silne postawy moralne, niech owoce ich pracy będą widoczne, docenione i 
pomnożone.  

Ciebie prosimy…  
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Polska Szkoła Katolicka im. Świętego Ferdynanda   

5. Módlmy się za nauczycieli, uczniów i naszych bliskich, którzy nas opuścili i odeszli na wieczny 
spoczynek, aby w uznaniu ich poświęcenia i dobrze spełnionej misji Bóg obdarzył ich swoją miłością i 
dał im szczęście wieczne.  

Ciebie prosimy…  

 

Polska Szkoła Katolicka im. Świętej Faustyny Kowalskiej  

6. Módlmy się za naszych absolwentów, dziękując jednocześnie za opiekę nad nimi. Polecajmy ich 
Bogu by dalsze ich życiowe ścieżki były ambitne i wartościowe, zgodne z zasadami wiary i etyki 
chrześcijańskiej oraz pięknymi hasłami wyszytymi na sztandarach ich szkół, gdzie Bóg, Honor i 
Ojczyzna zajmują najwyższe miejsce.  

Ciebie prosimy…  

  

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki  

7. Módlmy się za Rodziców absolwentów, którzy okazywali im wsparcie przez cały okres nauki, aby 
dobry Bóg w uznaniu ich poświęcenia, obdarzył ich radością z sukcesów życiowych ich dzieci.  

Ciebie prosimy…  

  

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina  

8. Módlmy się za broniących pokoju i sprawiedliwości, by Bóg zesłał na cały świat Ducha Pokoju i 
Jedności. Polecajmy w opiekę Duchowi Świętemu polityków, by umieli podejmować mądre i słuszne 
decyzje.  

Ciebie prosimy…  

  

Polska Szkoła im. Zbigniewa Herberta  

9. Módlmy się za świętej pamięci …………………………………, aby mogli cieszyć się szczęściem 
wiecznym w Niebieskiej Ojczyźnie.  

Ciebie prosimy…  
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OFIAROWANIE – MODLITWY ZAPOWIADAJĄCE (KOMENTARZE) 

 

WSTĘP - PROWADZĄCY 

Za chwilę do Ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci, Panie Jezu jako wyraz naszej 
wdzięczności za otrzymane łaski podczas wielu lat nauki. 

 

1. KWIATY 

Polska Szkoła im. Księdza Ignacego Posadzego 

Kwiaty to symbol miłości, wdzięczności i radości. Panie Jezu, przyjmij dziś te kwiaty jako naszą 
wdzięczność za dar nauki oraz wszelkie dobro, jakie otrzymujemy z Twojej ręki. 

 

2. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE 

Polska Szkoła im. Świętej Małgorzaty Marii 

Niesiemy też szczególne błogosławieństwo papieża Franciszka przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II.  Jest to błogosławieństwo i wyrazy uznania za dwunastoletni trud dla absolwentów 
polonijnych szkół metropolii chicagowskiej, dla ich rodziców i nauczycieli. W błogosławieństwie tym 
zawarte jest także powierzenie Matce Najświętszej ich życiowych losów. 

 

3. DYPLOMY 

Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza 

Niesiemy w darze nasze dyplomy, które są nagrodą za naszą jedenastoletnią pracę. Niech te 
dyplomy staną się wyznacznikiem naszej dojrzałości i podsumowaniem naszego trudu. Boże, spraw 
by nasza wiedza i umiejętności przełożyły się na naszą samorealizację. 

 

4. CHLEB 

Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika 

Przynosimy przed Twój ołtarz Chleb – symbol pracy i jedności wielu zmielonych ziaren. Daj nam 
Panie Jezu wrażliwe serca byśmy umieli się nimi dzielić z potrzebującymi. 

 

5. WINO 

Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej 

Przed Twoim ołtarzem Panie składamy wino. Spraw, by przez modlitwę i ofiarę kapłana stało się 
krwią Twoją najdroższą i źródłem duchowej przemiany i uświęcenia wszystkich, którzy go spożywają. 
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6. WODA 

Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego 

Niesiemy WODĘ - symbol odrodzenia. Powiedziałeś Jezu: jeśli ktoś jest pragnący, niech przyjdzie do 
mnie. Spraw by każdy człowiek chciał czerpać swą wiarę ze źródła jakim Ty jesteś. 

 

7. HOSTIA 

Polska Szkoła im. Trójcy Świętej 

Przynosimy dzisiaj przed Twój ołtarz HOSTIĘ ŚWIĘTĄ, która stanie się za chwilę Twoim ciałem. 
Spraw, abyśmy stając się jednym ciałem z Tobą okazywali innym miłosierdzie. 

 

ZAKOŃCZENIE - PROWADZĄCY 

Panie Jezu, to są tylko niektóre symbole tych darów, którymi nas obdarzyłeś. Dlatego weź nasze 
serca i to wszystko co w nich się kryje – serca pełne wdzięczności względem Ciebie, Twoich darów i 
względem naszych bliźnich. 
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DARY DO OŁTARZA PRZYNOSZĄ SZKOŁY: 

 

wino 1 osoba niosąca Polska Szkoła im. Jana Karskiego 
2 osoby asysta Polska Katolicka Szkoła im. Świętego Błażeja 

Polska Szkoła Języka Polskiego i Tańca im. 
Świętego R. Kalinowskiego 

hostia 4 osoby Polska Szkoła im. Czesława Miłosza 
Akademia Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży 
Polska Szkoła im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej 
Polska Szkoła im. Świętego Krzyża 

woda 1 osoba niosąca Polska Szkoła im. Emilii Plater 
2 osoby asysta Polska Szkoła im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy 

Konsulacie Generalnym RP 
Polska Szkoła im. Świętego Maksymiliana Marii 
Kolbe 

błogosławieństwo 
papieskie 

1 osoba niosąca Polska Szkoła im. Księdza Stanisława 
Cholewińskiego 

2 osoby asysta Polska Szkoła im. Jana Brzechwy 
Polska Szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego 

kwiaty (zakupić) 1 osoba niosąca Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie 
2 osoby asysta Polska Szkoła im. Jana Matejki 

Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego 
chleb (zakupić) 1 osoba niosąca Polska Szkoła Katolicka im. Świętego Fabiana 

2 osoby asysta Polska Szkoła im. Księdza Stanisława 
Cholewińskiego 
Polska Szkoła im. Księdza Stanisława 
Cholewińskiego 

dyplomy Zrzeszenia 1 osoba niosąca Polska Szkoła im. Świętego Jana Pawła II 
dyplomy Konsulatu 1 osoba niosąca Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina 
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Polska Szkoła im. Księdza Stanisława Cholewińskiego 

1. Sześć osób dorosłych do zbierania tacy w razie braku marszałków oraz opieka nad 
spóźnionymi na Mszę uczniami (taca tylko wśród rodziców - NIE WŚRÓD GOŚCI I 
MŁODZIEŻY) 

2. Pomoc w porządkowaniu kościoła po uroczystości. 
3. Dwie osoby (po obu stronach ołtarza) do nadzorowania ustawiania sztandarów szkolnych, za 

konfesjonałami stoją naprzemiennie sztandary (pamiętamy o podpisaniu podstaw 
sztandarowych). Pomoc przy wyprowadzaniu sztandarów z kościoła po uroczystości.                                                                                                                                                           

 

Członkowie Prezydium ZNP 

1. Pomoc w kierowaniu honorowych gości, uczniów czytających modlitwy i komentarze do darów, 
uczniów niosących dary i szkół do wyznaczonych miejsc. Opieka nad spóźnionymi na Mszę 
uczniami.                                      

2. Oznakowanie rezerwacji i ogrodzenie linką miejsc dla maturzystów, uporządkowanie 
wszystkiego po uroczystości. 

3. Czuwanie na zewnątrz kościoła nad porządkiem przy ustawianiu się szkół wg kolejności 
wchodzenia do kościoła. Wyczytywanie przez tubę kolejnych szkół.                                   

4. Przygotowanie i rozdanie szkołom przydzielonych im wg. listy numerów (37 polskich szkół) 
oraz dopilnowanie właściwej kolejności. Zebranie numerów po wejściu do kościoła. 

5. Rezerwacja na parkingu miejsc dla honorowych gości (trzy miejsca) postawienie pachołków. 
6. Nadzorowanie poprawności założenia szarf przez poczty sztandarowe. 
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