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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 

   



Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, 
w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było 
tam źródło Jakuba.  Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy 
studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z 
Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. 
Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla 
zakupienia żywności.  Na to rzekła do Niego Samarytanka: 
„Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała 
się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z 
Samarytanami.  Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała 
dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się 
napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”.  
Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a 
studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty 
jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, 
z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?”  W odpowiedzi 
na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim 
źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”.  Rzekła do 
Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać”.  A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj 
swego męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie 
mam męża». Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: «Nie 
mam męża». Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz 
teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”.  
Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. 
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że 
w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”.  
Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi 
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie 
czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co 
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 
Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich 
to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by 
czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.  Rzekła do 
Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. 
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”.  Powiedział do niej 
Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”.  Na to przyszli Jego 
uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden 
nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią 
rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do 
miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, 
który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest 
Mesjaszem?”  Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili 
Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do 
jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc 
uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do 
zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić 
wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie 
mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?» Oto 
powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją 
na żniwo.  
       c.d. na stronie str.4 
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PIERWSZE CZYTANIE          
Czytanie z  Księgi  Rodzaju 

   EWANGELIA                  
  Czytanie z Ewangelii sw. Jana

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i 
dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to 
wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło 
wydać na śmierć z pragnienia?”.  Mojżesz wołał wtedy do Pana i 
mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a 
ukamienują mnie!”. Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed 
lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, 
którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na 
Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi 
swe pragnienie”.  Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny 
izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj 
kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: 
„Czy też Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”. 

 
 
 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 
 
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 
 
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. 
 

Bracia:  Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy 
pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki 
któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której 
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.  A nadzieja zawieść 
nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach 
przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem 
umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy 
jeszcze byli bezsilni.  A nawet za człowieka sprawiedliwego 
podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż 
może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść 
śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus 
umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikamI. 

 
Chwała Tobie, Słowo Boże 
Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, 
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. 
Chwała Tobie, Słowo Boże 

   DRUGIE CZYTANIE          
     Czytanie z Listu sw, Pawla Apostola    

 

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 



 

 

  

 

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  na niedzielę 19 marca   
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 INTENCJE MSZY ŚW. NA  dzisiejszą NIEDZIELĘ 

6.30  —  Msza św. greg.  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 
 
 

 KOLEKTA  
 

 5 masrca, 2023 —  $6,306 
 

 
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 + Jana i Wiktorii Pitoń w rocznicę śmierci 
10:00 —  Za + Józefa Zacherek 
12:00  — O Boże błogosławieństwo dla Dominiki Sularz 
   z racji Urodzin 
18:00  — Za + Zofi Pitoń i wnuka Łukasza 
 

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 

        c.d. czytania z Ewangeli św. Jana: 
 
 Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, 
tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem 
okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi 
zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie 
natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”.  
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć 
dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, 
co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, 
prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I 
o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety 
mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na 
własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że 
On prawdziwie jest Zbawicielem świata”. 
  



KS. SŁAWOMIR ODER NOWYM 
BISKUPEM GLIWICKIM 

 
Papież Franciszek przyjął 
rezygnację z kierowania diecezją 
gliwicką przedstawioną przez 
bp. Jana Kopca i mianował ks. 
Sławomira Odera nowym 
biskupem tej śląskiej diecezji. 
Biskup nominat należy do 
duchowieństwa diecezji 
toruńskiej, gdzie dotychczas 
kierował stałą formacją 
duchowieństwa i był sędzią 
Trybunału Diecezjalnego. 
 

Uroczystości sakry biskupiej oraz ingres biskupa nominata 
Sławomira Odera odbyły się wczoraj, 11 marca o godzinie 
12:00 w katedrze gliwickiej. Ks. prał. Sławomir Oder został 
ogłoszony biskupem gliwickim 28 stycznia br. 
 
„To dzisiejsze wydarzenie, które z całą pewnością wpisuje się 
w to moje pielgrzymowanie przyjmuję jako kolejne 
zaproszenie Chrystusa do tego, aby Mu odpowiedzieć «oto 
jestem». I z tego doświadczenia, które mam jako kapłan do tej 
pory za każdym razem, kiedy prosił mnie: «pójdź za Mną» to 
odpowiadałem «oto jestem». Pragnę, aby to zaskoczenie 
piękna, świętości, życzliwości ludzkiej, a przede wszystkim 
chwały Boga były coraz większe. Ufam, że i tym razem na to 
Boże zaskoczenie, które prowadzi mnie nową drogą mojego 
życia, na Śląsk, do Kościoła w Gliwicach, do tej nowej 
rzeczywistości odpowiem z wiarą i ufnością: «oto jestem 
Panie: Ty wiesz, że Cię kocham» - podkreślił biskup nominat. - 
Ty znasz moje ograniczenia, znasz moje niedoskonałości, ale 
znasz także moje pragnienia kochania Ciebie, a teraz jeszcze w 
szczególny sposób w tym Kościele gliwickim, który mi 
polecasz. Dlatego też nie z lękiem, ale z trwogą, z Bożą trwogą 
przyjmuję to wyzwanie jako wielki dar Boży.“ 
 
W liście z 5 marca nowo mianowany biskup gliwicki poprosił 
także wiernych o modlitwę w swojej intencji. „Staję dzisiaj 
przed Wami, umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, 
świadomy wielkiego zaufania, jakim Bóg mnie obdarowuje. W 
moje ludzkie słabe ręce oddaje to, co najpiękniejsze i 
najcenniejsze – Oblubienicę Swojego Syna, Kościół 
Chrystusowy, dlatego Wy dzisiaj stajecie się moją duchową 
rodziną” – podkreślił. 
 
Nowy biskup Sławomir Oder: Jan Paweł II jest dla mnie 
szczególnym punktem odniesienia.  Bliskość, serdeczność, 
ciepło, bezpośrednia relacja, to jest to, co możemy dostrzec w 
posłudze Jana Pawła II. I tak wyobrażam sobie moją posługę 
biskupią.  
 

Ks. Oder był postulatorem procesu beatyfikacyjnego i 
kanonizacyjnego Jana Pawła II.  Proszony o komentarz do 
nagłaśnianych obecnie zarzutów, że Jan Paweł II był zbyt 
pobłażliwy wobec przestępstw pedofilskich w Kościele, 
odpowiada: „Jeżeli w uczciwy sposób spojrzymy na jego 
wypowiedzi i działania, to głośniejszego głosu w sprawach 
potrzeby oczyszczenia Kościoła z przestępstw na tle pedofilii 
niż głos Jana Pawła II za jego czasów nie było. (…) A 
dokonywane dziś usiłowanie podważenia autorytetu Jana 
Pawła II wpisuje się w kontekst odwiecznej walki pomiędzy 
dobrem a złem”. 

 

 
Ks. bp Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 r. w Chełmży 
na terenie ówczesnej diecezji pelplińskiej. Po uzyskaniu tytułu 
magistra ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, studiował 
filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz 
teologię w Papieskim Seminarium Rzymskim i na Papieskim 
Uniwersytecie Laterańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 
maja 1989 r. w diecezji pelplińskiej, a w roku 1992 został 
inkardynowany do nowo utworzonej diecezji toruńskiej. Ks. 
Oder odbył studia doktoranckie w latach 1989-1993 na 
Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Następnie, w latach 
1992-1995 był zastępcą dyrektora Biura Prawnego Wikariatu 
Rzymu. Przez kolejne trzy lata pełnił funkcję kanclerza 
Trybunału Apelacyjnego Wikariatu Rzymu. W latach 2002-
2013 był przewodniczącym Trybunału Apelacyjnego Wikariatu 
Rzymu. Szerszej opinii publicznej dał się poznać jako 
postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. 
Jana Pawła II. W latach 2013-2019 był wikariuszem sądowym 
Trybunału Zwyczajnego Wikariatu Rzymu. Po powrocie do 
diecezji został mianowany kierownikiem stałej formacji 
duchowieństwa i sędzią w Trybunale Diecezjalnym w Toruniu. 
 
Jak pamiętamy, mieliśmy zaszczyt gościć obecnego ks bp. 
Odera podczas dorocznych Uroczystości św. Jana Pawła II,   
22 października 2022 roku.  Ks. Biskupowi życzymy mocy 
Ducha świętego, który ożywia i prowadzi, a sam Chrystus 
niech wspiera i umacnia w tej niełatwej posłudze 
duszpasterskiej.    

 
. 
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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.  

 

 

 

 

W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY: 
 
Wspomnienie św. Patryka – wielkiego 
Europejczyka i patrona Irlandii 
 

17 marca Kościół powszechny 
wspomina w liturgii św. Patryka, 
niewolnika piratów, pasterza 
owiec, mnicha i biskupa, apostoła 
i patrona Irlandii. Dzień św. 
Patryka jest w Irlandii i wszędzie, 
gdzie żyją Irlandczycy wielkim 
świętem religijnym i narodowym. 
Wierni przypinają sobie tego dnia 

trójlistną koniczynę, symbol Trójcy Świętej, o której św. 
Patryk miał mówić na początku każdej swojej misji. 
Koniczynka jest też wyrazem nadziei na zjednoczenie 
Irlandii. 
 

Św. Patryk urodził się w rzymskiej Brytanii ok. 385 r. Był 
synem podoficera i diakona. Rodzina była chrześcijańska, 
ale odebrał świeckie wychowanie. Gdy miał 16 lat został 
uprowadzony przez irlandzkich piratów i przez sześć lat w 
niewoli pasł owce. W tym czasie nastąpił jego powrót do 
chrześcijaństwa. Na przypadkowym statku udało mu się 
uciec do Francji, gdzie kształcił się później w 
najsłynniejszych szkołach w Erinsi i w Auxerre. 
Gdy w Irlandii zmarł wysłannik papieski św. Palladiusz, 
papież Celestyn I wyświęcił Patryka w 432 r. na biskupa. 
Święty zastał tam tylko małe wspólnoty chrześcijan, 
otoczone i nękane przez pogańskie szczepy irlandzkie. 

Potrafił jednak zdobyć przychylność lokalnych władców, dla 
wybranych plemion ustanowił biskupów, którym dodał 
grono pomocników, żyjących wspólnie na sposób 
klasztorny. W ten sposób opaci klasztorów byli zarazem 
biskupami. Właśnie od św. Patryka wywodzi się 
rozpowszechniony później w całym świecie zwyczaj 
zwoływania na modlitwę za pomocą dzwonu. Według 
tradycji św. Patryk wręczył dzwon swojemu najbliższemu 
pomocnikowi, św. Kieranowi, który zwoływał na modlitwy 
mnichów i wiernych. 
 
Św. Patryk spędził w Irlandii 40 lat na intensywnym 
głoszeniu Ewangelii, modlitwie i ascezie. Do dziś miejscem 
kultu św. Patryka jest Croah Patrick, góra na której często 
spędzał on Wielki Post. Pod koniec życia św. Patryk z 
przerażeniem obserwował podbój Irlandii przez pogan, 
którzy wzięli do niewoli ogromne rzesze chrześcijan. 
Wydawało się, że efekt jego kilkudziesięcioletniej pracy 
ewangelizacyjnej zostanie zniszczony. Okazało się jednak, że 
chrześcijaństwo zapuściło wśród Irlandczyków bardzo 
głębokie korzenie i ocalało. Wielu mnichów irlandzkich było 
później misjonarzami kontynentu europejskiego. 

 
MODLITWA ŚW. PATRYKA 
Chryste, bądź ze mną.  Chryste, bądź we mnie. 
Chryste, bądź za mną.  Chryste, bądź przede mną. 
Bądź przy sterze mego okrętu. 
Bądź w sercu tego, który myśli o mnie. 
Bądź w oczach tego, który patrzy na mnie. 
Bądź w uszach tego, który mnie słucha. 
Bądź w ustach tego, który mówi do mnie. Amen. 
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