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MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW
pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA
www.cystersichicago.net

DUSZPASTERZE:
O. Michał Blicharski, O.Cist., Przeor i Dyrektor Misji
DYREKTOR MUZYCZNY:
Grzegorz Landowski (773) 742-9841

ADRES:
116 Hilton Street
Willow Springs, Illinois 60480
KONTAKT:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(708) 467 - 0436
(708) 467 - 0479
cistercianmission@gmail.com

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE:
Rano: 6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm
Wieczorem: 6:00 pm
W TYGODNIU:
Codziennie 7:oo am, 8:oo am
Wtorek — 7:00 pm Msza św. przez przyczynę bł. Wincentego Kadłubka
Środa - 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej.
Czwartek - 7:oo pm - Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II.
Piątek - 7:oo pm - Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
I- piątek każdego miesiąca - Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa - 7:oopm
I- sobota każdego miesiąca - modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm,
o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
W niedziele podczas wszystkich Mszy św., w dni powszednie rano przed Mszą św.,
We wtorki, środy, czwartki i piątki wieczorem w czasie Mszy św.
W każdy pierwszy piątek miesiąca podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm.
BIURO PARAFIALNE:
Godziny otwarcia: wtorki, czwartki i piatki od godz. 6:00 pm do 8:00 pm
w soboty od 9:00am do 10:30am

SAKRAMENTY:
CHRZEST: Chrzty odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00. Należy zgłosić się do
biura parafialnego przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego. Przy rezerwacji daty
wymagane jest świadectwo urodzenia dziecka. Jeśli z wyboru rodziców chrzest dziecka ma się odbyć w
naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice dziecka.
MAŁŻEŃSTWO: Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby
zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty o godz. 11:00 am, 1:00 pm i 3:00pm.
NAMASZCZENIE CHORYCH: Sakrament chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia prosimy
kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Mądrosci Syracha

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami
utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a
kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca,
radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie
wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto
posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w
jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w
miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

29 grudnia,

A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do
którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie
wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym
bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie
siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod
wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A
cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w
imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu.
Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia.
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest
miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby
nie traciły ducha.

Alleluja, alleluja, alleluja

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła

Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie
się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość,
cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie
nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak
Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko
przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości.

W sercach waszych niech panuje pokój
Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym
swym bogactwie.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi
we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź
do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie
szukał dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się
spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «z Egiptu
wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł
Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź
do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie
dziecięcia».
On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi
Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w
miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy
zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do
miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić
słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 5 stycznia

6.30 — Msza św. Greg. za + Annę Basiorka

6.30 — Msza św. Greg. za + Zdzisława Suchorabskiego

8.00 — O Boże błogosławieństwo dla Anny z okazji Urodzin

8.00 — Za +Karola Naglak

10.00 — Z podziękowaniem za otrzymane łaski dla

10.00— Za + Franciszka Czaja

Rodziny Drozd i Samborski
12.00 — Za +Jana Szewczyk w 10 rocznicę śmierci
18.00 — Za +Franciszka Kalec w rocznicę śmierci

SPOTKANIA BIBLIJNE
Zapraszamy w każdy wtorek. Spotkania rozpoczynają się
Mszą św. o godz. 7.00 wieczorem.
Spotkania mają one charakter otwarty.
Zawsze może na nie przyjść każdy, kto
odczuwa potrzebę głębszego poznawania
Słowa Bożego. Nie ma więc potrzeby
zapisywania się do grupy lub stałej obecności
na spotkaniach. Prosimy o zabranie z sobą Pisma św.
Nowego Testamentu. Spotkania prowadzi o. Eugeniusz
TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW. O GODZ. 8:00
W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach POLSKIEGO RADIA CHICAGO
1030AM lub 1300AM

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc przy
sprzątaniu naszej świątyni . Osoby pragnące
pomóc w dbaniu o wygląd naszego miejsca
zapraszamy w każdą sobotę po Mszy św. o
godz. 8:00 rano.

GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO
WTORKI, CZWARTKI I PIĄTKI
od godz. 6:00 do 8:00 wieczorem
SOBOTY od godz. 9:00 do 10:30 rano.
PRASA KATOLICKA
W każdą niedzielę wychodząc z kościoła
można nabyć nowy numer Tygodnika
Katolickiego „Gość Niedzielny”.
Znajdziemy tam wiele ciekawych
artykułów I bieżących informacji o życiu
Kościoła w Polsce I na świecie.

22 grudnia — $6,422

12.00 — Za + Heleny I Stefana Szarek
18.00 — O Boże błogosławieństwo dla Weroniki I Patryka
oraz Julii I Alana

BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:

Wtorek, 31 grudnia
O godz. 18.00 Nabożeństwo na zakończenie
Starego Roku
Pasterka Noworoczna o północy

Środa, 1 stycznia —
Nowy Rok:
Msze sw. o godz. 8:00, 10:00; 12:00 i 18.00

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Najbliższy piątek, 3 stycznia to Pierwszy Piątek miesiąca.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do
19:00. O godz. 15:00 po południu w godzinie Miłosierdzia
Koronka i Litania do Miłosierdzia Bożego.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W sobotę 4 stycznia, serdecznie zapraszamy na
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny , które rozpoczniemy o godz.
7:00 wieczorem, z Mszą świętą o godz. 9:00 wieczorem i
12:00 w nocy. To nabożeństwo ma charakter
wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi
wyrządzone przez ludzi.
INTENCJA PAPIESKA NA STYCZEŃ:
O promocję pokoju na świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych
religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i
sprawiedliwość na świecie.
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NIEDZIELNA MSZA ŚW. W SOBOTĘ
WIECZOREM od 4 STYCZNIA
O GODZ. 5.00PM
Pragniemy poinformować, że od Nowego Roku tzn. od 4
stycznia rozpoczynamy w naszej Misji Mszę św. sobotnią z
Liturgią niedzielną. Msza św. niedzielna będzie
odprawiana w sobotę o godz. 5.00 wieczorem.
Czy w razie wyjazdu w niedzielę mogę wziąć udział we
Mszy sprawowanej w sobotę wieczorem. W jakich
sytuacjach uczestnictwo w takiej Eucharys i wypełnia
obowiązek katolickiego świętowania niedzieli? Czy Msza
Święta w sobotę wieczór musi być odprawiana z
formularza liturgii niedzielnej, by liczyła się jako
niedzielna? To pytania, które zadaje sobie wielu
katolików. Dlatego warto sięgnąć do źródeł i zapytać, co
na ten temat mówią dokumenty Kościoła.
Z perspektywy kościelnego prawa sprawa jest oczywista uczestnictwo we Mszy Świętej w sobotę wieczór zawsze
wypełnia obowiązek uczestnictwa we Mszy niedzielnej, co
w praktyce oznacza, że jeśli wzięliśmy udział w Mszy w
sobotę wieczorem, to nieobecność na Mszy następnego
dnia nie pociąga za sobą grzechu, nawet lekkiego.
Czym innym jest kwes a zaistnienia grzechu nieobecności
na niedzielnej Mszy, a czym innym świadome świętowanie
niedzieli. To temat znacznie szerszy, bo świętowanie
niedzieli to nie tylko uczestnictwo w Eucharys i, ale
również czas odpoczynku. O świętowaniu dnia Pańskiego i
jego miejscu w życiu katolika traktuje list apostolski "Dies
Domini" Jana Pawła II. W tekście tym czytamy m.in., że
Eucharys a niedzielna ma szczególny wymiar dla
budowania jedności Kościoła powszechnego.
Eucharys a niedzielna, która wiąże się z obowiązkiem
uczestnictwa całej wspólnoty i odznacza szczególnie
uroczystym charakterem, właśnie dlatego że jest
sprawowana w «dniu, w którym Chrystus zwyciężył śmierć
i dał nam udział w życiu wiecznym», ukazuje szczególnie
wyraziście swój wymiar eklezjalny i jawi się jako
pierwowzór innych liturgii eucharystycznych. Każda
wspólnota, gromadząc wszystkich swoich członków na
«łamaniu chleba», uświadamia sobie, że jest miejscem, w
którym urzeczywistnia się konkretnie tajemnica Kościoła.
W tej samej liturgii wspólnota otwiera się także na
komunię z Kościołem powszechnym, prosząc Ojca, aby
«pamiętał o Kościele rozproszonym po całym świecie» i
pozwolił mu wzrastać - w jedności wszystkich wiernych z
Papieżem i pasterzami poszczególnych Kościołów - do
doskonałej miłości. ("Dies Domini")
W praktyce jednak uczestnictwo we Mszy Świętej w
sobotę wieczorem może być liturgicznym otwarciem
świętowania Dnia Pańskiego w życiu katolika i nie stoi w
żaden sposób w sprzeczności z uczestnictwem we Mszy w
niedzielę.
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OFIARY NA ALEJĘ PROCESYJNĄ
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ za ofiary
złożone na Aleję Procesyjną w
minionym tygodniu:
Andrzej i Danuta Wierzbiak— $500
Wacław i Katarzyna Mucha — $400
Pewna osoba —
$250
Teresa i Andrzej Bzowc —
$200
Władysław Takuski —
$500
Zofia i Stanislaw Rebidas— $500
Ooby pragnące dołączyć do tej
inicjatywy, zapraszamy do zakrystii
lub biura parafialnego. Niech dobry
Bóg wynagrodzi Waszą hojność i
otoczy opieką każdego dnia.

Z serca skladamy również serdeczne podziękowania
wszystkim parafianom za ofiary złożne na kwiaty
i dekoracje bożonarodzeniowe do naszego kościoła.
Bóg zapłać!
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ
Parafianin, to osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się
do biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej
wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez
udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach organizowanych
przez swoją parafię. Karty przynależności są dostepne w
biurze parafialnym lub zakrystii.
Jednocześnie, pragniemy
przypomnieć parafianom, którzy
już są zapisani do naszej parafii,
że przy zmianie adresu lub nr.
telefonu występuje konieczność
uzupełnienia swoich danych.
Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w godzinach
otwarcia i przekazanie nowych informacji dzwoniąc pod
numer (708) 467-0436 ex 110 lub przesłanie informacji drogą
mailową na adres: cistercianmission@gmail.com

PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych - przyjdź,
pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz - przyjdź,
wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli dokonałaś
aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź, jest dla Ciebie
nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie doznałaś przemocy i
zaniedbania, to zadzwoń do s. Maksymiliany Kamińskiej pod
numer: 773 656 7703
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CHURCH NAME AND NUMBER —
Our Lady Mother of the Church Polish Mission #977990
ADDRESS —
116 Hilton Street
Willow Springs, IL 60480
PHONE —
Elizabeth Ceisel-Mikowska
630-308-2609
SOFTWARE —
Microsoft Publisher 2007
Adobe Acrobat 7.0
Windows 2007 Professional with Service Pak 4
PRINTER —
HP Color Laser
TRANSMISSION TIME—
friday, 7:00AM
NUMBER OF PAGES SENT —
Cover through 8 (ads on page 7 and 8)
Page 8 is church copy
SUNDAY DATE OF BULLETIN —
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