
 

 

26 LUTEGO 2023r.     
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 



 ADRES: 
116 Hilton Street 
Willow Springs, Illinois 60480  
 

KONTAKT: 
Sekretariat:       Elżbieta Ceisel –Mikowska 
Telefon:    (708) 467 - 0436 wew. 110 
Fax:   (708) 467 - 0479 
e-mail:   cistercianmission@gmail.com 

    MISJA POLSKA  KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW 
    pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA 

DUSZPASTERZE: 
 
O. Michał Blicharski, OCist., Przeor i Dyrektor Misji 
O. Eugeniusz Włodarczyk, OCist. — Wikariusz 
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MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE: 
  Sobota:  5.00pm  

Niedziela:  6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm, 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: 
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY  O GODZ. 6.30 i 7.30 RANO 

I DODATKOWO OD WTORKU DO PIĄTKU O GODZ. 6.30 WIECZOREM 
NIE MA SPOWIEDZI PODCZAS WSZYSTKICH MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH 

W każdy pierwszy piątek miesiąca spowiedź podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm. 
  

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. 

    MISJA POLSKA  KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW 
    pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA 
                                                SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II 

   
                                               



Bracia:  Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a 
przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na 
wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.  Jeżeli bowiem 
przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu 
jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski 
i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu 
Jednego – Jezusa Chrystusa.  A zatem, jak przestępstwo 
jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, 
tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 
usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez 
nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną 
się sprawiedliwymi. 
 
 

Chwała Tobie, Słowo Boże 
Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 
Chwała Tobie, Słowo Boże 

 

 

 

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez 
diabła.  A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 
stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych«”.  Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 
»Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, 
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu 
Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego«”.  Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata 
oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź 
precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. 
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu. 
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PIERWSZE CZYTANIE          
Czytanie z  Księgi  Rodzaju 

   EWANGELIA                  
  Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego 
nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek 
istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, 
Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz 
Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i 
smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego 
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej 
przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg 
stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg 
powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego 
ogrodu?«”.  Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z 
drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, 
które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno 
wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 
pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie 
umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego 
drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali 
dobro i zło”.  Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma 
owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że 
owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 
zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, 
który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu 
oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i 
zrobili sobie przepaski. 
 

 
Zmiłuj się nade mną, Boże, 
w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 
 
Uznaję bowiem nieprawość swoją, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 
 
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 
 
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

   DRUGIE CZYTANIE          
     Czytanie z Listu sw, Pawla Apostola    

 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 



  

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  na niedzielę 5 marca   
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 INTENCJE MSZY ŚW. NA  dzisiejszą NIEDZIELĘ 

6.30  —  Msza św. gregoriańska za  + Agnieszke Szczechula 
 
8:00  — Za +Józefa Domalik 
10:00 —  Za +Edmunda Bartoszewicz w 8 rocznicę śmierci 
12:00  — Za +Jana Konieczny w 6 rocznicę śmierci 
18:00 —  Za +Władysławę Miśkowiec 
 
 

 KOLEKTA  
 

 19 lutego, 2023 —  $6,255 
 

 
Bóg zapłać!  

SPOTKANIA BIBLIJNE 
Zapraszamy w każdy wtorek.  Spotkania rozpoczynają się 
Mszą św. o godz. 7.00 wieczorem.  Maja charakter otwarty. 
Zawsze może na nieprzyjść 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 
 
 
RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA  
MSZY ŚWIETYCH  
W każdą niedzielę O GODZ. 8:00 rano na falach RADIA 
CHICAGO 1030AM lub 1300AM (www.polskieradio.com ) 
lub na żywo na kanale YouTube (Cystersi w Chicago Live) 
oraz na profilu Facebook (Cystersi w Chicago) 

 
 
 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.    

BIURO PARAFIALNE 
Wtorki, czwartki i piątki: 
od godz. 6 do 8 wieczorem oraz 
soboty:  9.00 do 10.30 rano 
Kontakt: (708) 467-0436 wew. 110 
lub drogą emailową pisząc na adres: 
cistercianmission@gmail.com 
 

  

6:30 —Msza św. gregoriańska za  +  Stanislawa Szczechowicz 
 
8:00am  — Za +Marię i Antoniego Pekala 
10:00 —     Za + Chris Serafin, rodziców i dziadków 
12:00  —    Za +Halinę Wrzesińską 
18:00 —     Za +Edwarda Stec w 4 rocznicę śmierci 
 
 

NABOŻEŃSTWA  
WIELKIEGO POSTU 

 

Droga krzyżowa 
w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8:00 

rano i o godz. 7:00 wieczorem 

 
Gorzkie Żale 

w każdą niedzielę o godz. 4:30 pm  
z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i kazaniem pasyjnym 

 
Adoracja Najświętszego 

Sakramentu 
W środy Wielkiego Postu bezpośrednio 
po Mszy św. o godz. 8:00 rano do godz. 

12:30pm. 

 
W piątki od godz. 3:00pm do godz. 
7:00pm.  Adoracja rozpoczyna się 

Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.   
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PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA   
3 marca 
 Po Mszy św. o godz. 8.00 rano 
Nabożenstwo pierwszopiątkowe.  Od godz. 
3.00pm do 7.00pm adoracja Najswiętszego 
Sakramentu.  Podczas trwania adoracji 
możlliwość spowiedzi pierwszopiątkowej.   
 
 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
4 marca 
Nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny rozpoczniemy o godz. 7:00 
wieczorem.  

Rekolekcje 
Wielkopostne  
z Bł. Michałem 
Sopoćko  
pod hasłem  
" Wróć do Ojca " 
 

PLAN REKOLEKCJI: 
 
Czwartek 2 marca  
godz 7.00 wieczorem Msza Św. i rozpoczęcie 
 
Piątek 3 marca  
godz 8.00  Msza Św z nauka rekolekcyjną i droga 
Krzyżowa 
 
O godz. 3.00 po południu nabożenstwo do Bożego 
Miłosierdzia. i adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 7.00 wieczorem 
 
O godz. 7.00 wieczorem Droga Krzyżowa i Msza św. z 
nauką rekolekcyjną 
 
Sobota 4 marca 
o godz. 8.00 rano Msza Św z nauką rekolekcyjną 
 
O godz. 8.00 wieczorem w ramach czuwania 
pierszosobotniego nauka rekolekcyjna 
 
o godz. 9.00 wieczorem Msza św. o Niepokalanym 
Sercu Matki Bożej. 
 
godz. 10.30  nabożeństwo pierwszosobotnie 
 
Niedziela 5 marca 
W niedziele nauki rekolekcyjne na podczas wszystkich 
niedzielnych Mszy św. o północy, o godz. 6.30 , o 8.00, 
10.00 , 12.00 i 6.00 wieczorem 
 
Na Mszy Św. o godz. 8.00 rano wprowadzenie relikwi  
Bł. Michała Sopoćko 
 

REKOLEKCJONISTA 
KS. PIOTR KOBESZKO 
Ks. Piotr Kobeszko – archidiecezja 
białostocka. Pochodzi z Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, gdzie 
spoczywają relikwie Bł. Michała Sopoćko, 
któremu duchowo zawdzięcza swoje 
powołanie.  

 
Świecenia kapłańskie przyjął w 2007 r. 
Swoim zawołaniem kapłańskim uczynił 
słowa: „Nie mam srebra ani złota, ale co 
mam, to Ci daję: W imię Jezusa Chrystusa, 
chodź!” Dz 3,6.  
 

W 2016 r. mianowany dyrektorem 
Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii 
Uzależnień dla dzieci i młodzieży. Specjalista 
Terapii Uzależnień pracujący na co dzień z 
uzależnionymi dziećmi i młodzieżą. Obecnie 
proboszcz budującej się parafii NMP 
Królowej Rodzin w Białymstoku. 
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ZAŚWIADCZENIE DO 
ROZLICZENIA PODATKOWEGO 

ZA ROK 2022 
 

  
IMIĘ I NAZWISKO : 
  
___________________________________________ 
  
___________________________________________ 
  
 
ADRES  
 
____________________________________________
             
___________________________________________ 
  
TELEFON:  
 
___________________________________________ 
  
E-MAIL:  
 
 ___________________________________________ 
  

  
 
NR. KOPERTKI:      _____________ 
  
Osoby, które DODATKOWO złożyły ofiarę na 
naszą  Misję (poza ofiarą składaną w kopertki)  
proszone są o zaznaczenie tej kwoty i wpisanie na 
jaki cel ofiara została zlożona:  
 
  
Kwota:  $ _________________ 
  
 

Cel:  _______________________________________ 
  

____________________________________________ 
  
 Zaświadczenie: 
 
______  WYSŁAĆ POCZTĄ:        

______ ODBIORĘ w BIURZE    

 ______ ZOSTAWIĆ W ZAKRYSTII 

______ WYSLAC DROGA EMAILOWA 
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