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 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 
 
ORGANISTA: 
Andrzej Ciupek 
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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 

   
                                               



Najdroższy: 
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i 
wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz 
stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana 
została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 
Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego 
Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a 
rzucił światło na życiei nieśmiertelność przez Ewangelię. 
 
 
 

Chwała Tobie, Królu wieków 
 
Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. 
 
Chwała Tobie, Królu wieków 

 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i 
zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się 
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z 
obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A 
Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie 
lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko 
samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie 
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie”. 
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PIERWSZE CZYTANIE          
Czytanie z  Księgi  Rodzaju 

   EWANGELIA                  
  Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z 
domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z 
ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię 
rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę 
błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, 
którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez 
ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej 
ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim 
poszedł i Lot. 
 
 
 

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski. 
 
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 
 
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,a 
by ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu. 
 
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 
 
Dusza nasza oczekuje Pana, 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, 
którą pokładamy w Tobie. 
 
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 

   DRUGIE CZYTANIE          
     Czytanie z Listu sw, Pawla Apostola    

 

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana 



 

 

   

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  na niedzielę 12 marca   
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 INTENCJE MSZY ŚW. NA  dzisiejszą NIEDZIELĘ 

6.30  —  Msza św. greg.  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 
 
 

 KOLEKTA  
 

 26 lutego, 2023 —  $6,361 
 

 
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 
 
8:00   —  Za +Elżbietę Karwowską w 26 rocznicę śmierci 
10:00  — Za ++ Mariannę i Pawła Warciak 
12:00 —  Za ++ Henryka Mieczkowskiego i Zdvonko Duran 
18:00 —  Za ++ Tadeusza i Ludwikę Bryja 
 

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 każdą środę 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.   

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU 

ZMIANA CZASU NA LETNI 
 
Z soboty 11 marca na niedzielę 

12 marca zmieniamy czas  
na letni.   

Śpimy o godzinę krócej!!!! 

SERDECZNIE WITAMY! 
W grudniu 2022 r. zakończył pracę w naszej Misji p. Grzegorz 
Landowski.  Za trud Jego pracy, poświęcenie i ofiarę 
składamy Mu raz jeszcze serdeczne podziękowania. 
 
Od ubiegłej niedzieli miejsce przy klawiaturze objął  
P. ANDRZEJ CIUPEK, którego dzisiaj 
mamy przyjemność powitać.  Życzymy Mu 
dobrego samopoczucia w naszej Misji. 
Niech Bóg obdarza zdrowiem i błogosławi 
na każdy dzień posługi. Zapewniamy o 
modlitwie z naszej strony. 



 

Str. 5                                                     II Niedziela Wielkiego Postu    5 marca, 2023r. 

 APOSTOŁ BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
(...) Pragniemy wyrazić Bogu 
wdzięczność za dar miłosierdzia Bożego 
i za beatyfikacje ks. Michała Sopoćki. Za 
pośrednictwem s. Faustyny Jezus 

przekazał ten dar całej ludzkości, a ks. Michałowi zlecił, aby 
o tym darze mówił aż po krańce świata. To zalecenie stało 
się dla niego misją jego życia. Sam żył miłosierdziem i je 
propagował, pisał o nim rozważania i medytacje, głosił je w 
swoich homiliach i kazaniach, zgłębiał miłosierdzie obecne w 
Bożych dziełach, nade wszystko zaś starał się ukazywać 
miłosierdzie w misji Jezusa Chrystusa. 
 
Abp Tadeusz Wojda 
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI 
Homilia w 10. rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki 
Białystok, 28 września 2018 r. 
 

KS. MICHAŁ SOPOĆKO 
W życiu duchowym oraz rozeznawaniu i wypełnianiu 
prorockiej misji Miłosierdzia wspierali Siostrę Faustynę 
kapłani: w Wilnie spowiednikiem i kierownikiem duchowym 
był bł. ks. Michał Sopoćko, a w Krakowie o. Józef Andrasz SJ. 
 
Ksiądz Michał Sopoćko po raz pierwszy spotkał się z Siostrą 

Faustyną Kowalską w czerwcu 
1933 roku w Wilnie, gdzie był 
spowiednikiem zwyczajnym 
Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Już na 
początku oświadczyła mi – 
wspominał po latach – że zna 

mnie z jakiegoś widzenia, że mam być jej kierownikiem 
sumienia i muszę urzeczywistnić jakieś plany Boże, które 
mają być przez nią podane. Ksiądz Sopoćko był 
spowiednikiem i kierownikiem duchowym Siostry Faustyny 
do 21 marca  1936 roku, czyli do czasu jej wyjazdu z Wilna. 
 Potem utrzymywał z nią żywy kontakt korespondencyjny, 
poprzez który udzielał rad i wskazówek dotyczących życia 
duchowego i realizacji posłannictwa, a będąc w Krakowie 
odwiedzał ją w klasztorze lub w szpitalu na Prądniku.  
 
Z jego polecenia Siostra Faustyna rozpoczęła pisanie 
„Dzienniczka”. On zatroszczył się o namalowanie pierwszego 
obrazu Jezusa Miłosiernego w Wilnie w 1934 roku i 
publiczne jego uczczenie, które miało miejsce w Ostrej 
Bramie w czasie obchodów Jubileuszu Odkupienia 26-28 
kwietnia 1935 roku. Jeszcze przed II wojną światową podjął 
starania u władz kościelnych o ustanowienie święta 
Miłosierdzia Bożego. Napisał szereg prac poświęconych 
prawdzie miłosierdzia Bożego. Do końca życia zabiegał o 
ustanowienie święta i aprobatę kultu Miłosierdzia Bożego. 

ŻYCIORYS 
Urodził się 1 listopada 1888 roku w 
Juszewszczyźnie,  w  powiecie  oszmiańskim. W 1910 roku 
wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Wilnie. W 1914 
roku otrzymał święcenia 
kapłańskie i przez cztery lata 
pracował jako wikariusz w 
Taboryszkach. W latach 1919-
1924 był kapelanem 
wojskowym w Warszawie i 
jednocześnie odbył studia specjalistyczne na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu War szawskiego oraz w 
Instytucie Pedagogicznym.  
 
W 1924 roku przeniesiony został do Wilna, gdzie nadal pełnił 
funkcję kapelana wojskowego, aż do roku 1932. Od 1928 
roku zatrudniony został 
jako zastępca profesora 
teologii pastoralnej na 
Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Stefana 
Batorego. W latach 1927
-1932 pełnił funkcję ojca 
duchownego w 
Seminarium Wileńskim.  
W 1947 roku przybył do Białegostoku i podjął wykłady w 
Seminarium Duchownym, które prowadził do roku 1962.  
 
Zadziwia różnorodność jego posługi kapłańskiej: był 
duszpasterzem parafialnym, katechetą, organizatorem 
szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie i w 
Seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem alumnów, 
księży i sióstr zakonnych, kapelanem wojskowym, 
działaczem trzeźwościowym, a także budowniczym 
kościołów. 
 
Zmarł w Białymstoku 15 lutego 
1975 roku. W 1987 roku na 
szczeblu diecezjalnym rozpoczęto 
jego proces zmierzający do 
wyniesienia ks. Sopoćki na ołtarze. 
W 1993 roku akta procesowe 
przekazane zostały do Kongregacji 
do Spraw Kanonizacyjnych w 
Rzymie. W 2004 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II promulgował dekret o 
heroiczności cnót Sługi Bożego, a 
następnie dekret o cudzie 
przypisywanym jego 
wstawiennictwu. Beatyfikacja 
odbyła się w Białymstoku 28 
września 2008 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, które zostało 
podniesione do rangi diecezjalnego sanktuarium. 
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TWOJA opinia się liczy!  
Czy nasza parafia pomaga ci wzrastać duchowo?  Czy dzięki naszej Misji 
masz możliwość kontaktu z innymi osobami ? Twoje szczere odpowiedzi na 
tego typu pytania są tym, co uczyni nas lepszą wspólnotą wiary. W okresie 
Wielkiego Postu nasza Misja zaprasza wszystkich parafian do przekazania 
swoich uwag przez uczestnictwo w 10-15 minutowej ankiecie. Katolicki 
Instytut Przywództwa (Catholic Leadership Ins tute) przy Archidiecezji 
chicagowskiej pomaga nam w przeprowadzeniu tej ankiety online do 31 
marca. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane w sposób poufny, a parafia 
otrzyma jedynie informacje odnoszące się do całej wspólnoty. Wyniki 
ankiety otrzymamy wiosną/latem tego roku i wtedy podzielimy się z całą 

parafią uzyskanymi informacjami na temat naszej parafii.  
 

Uzupełnienie ankiety zabierze od 10 do 15 minut.  Ankieta dostępna jest poprzez nastepujace możliwości: 
 
• Wejdz online:  www.Catholicleaders.org/chicagodmi 
• Zeskanuj QR kod znajdujący się obok 
• Wydruki dostępne są z tyłu  kościoła oraz w biurze parafialnym  
 
Wypełnienie ankiety wiąże się z refleksją nad własnym wzrostem duchowym oraz z przekazaniem informacji zwrotnych na 
temat wysiłków naszej parafii pomocnych dla twojego rozwoju duchowego.  
 
Dziękujemy za pomoc naszej Polskiej Misji i Sanktuarium św. Jana Pawła II.   
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