„Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
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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 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 Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i
nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do
posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.
Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie
odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na
was nakładam.
Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i
umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych
prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud
mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak
bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż
wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to
Prawo, które ja wam dziś daję?»

PSALM RESPONSORYJNY

09‐02‐2018

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo,
które ma moc zbawić dusze wasze.
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko
słuchaczami oszukującymi samych siebie.
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka:
opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i
zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata.
Alleluja, alleluja, alleluja
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo
prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Jakuba Apostoła
Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i
wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u
którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli
zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby
pierwocinami Jego stworzeń.

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie,
którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego
uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi
rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się
tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją,
rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się
nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które
przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,
dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego
Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz
jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z
zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni
człowieka nieczystym».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
6.30 — Msza św. greg. za + Jakuba Krzyształowskiego
8:00 — Za + Władysławę Dąbrowski w 2 r. śmierci oraz
Antoniego Dąbrowskiego I Kazimierza Owca
10:00 — Za ++ Bartłomieja i Zofię Stanek
12:00 — Za + Helenę Sołtys
18:00 — O Boże bł. dla rodziny Sikoń: Anieli i Jana oraz

09‐02‐2018
INTENCJE MSZY ŚW NA 9 września, 2018r.

6.30 — Msza św. greg. za + Jakuba Krzyształowskiego
8.00 — O Bożę błogosławieństwo dla Antoniego I Antosia
Orloﬀ.
10.00—Za ++Katarzyny I Franciszka Kalfelt I Wladysława
Wajmen
12.00 — Za + Marię Sularz w 6 rocznicę śmierci
18.00 — Za + Marię Kotulską

Sylwii i Krzysztofa w rocznice ślubu

DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:





PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
7 września
Najbliższy piątek, 7 września 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. Spowiedź święta przez cały
czas trwania adoracji od godz. 15:00
do 19:00.

Marcin Tetnowski i Agnieszka Gwozdz
Ewelina Klapisz i Marcin Mos
Andrzej Giewont i Anna Polak
Christopher Staszel i Sara Blanco

Jeżeli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych
uniemożliwiających zawarcie ważnego ślubu kościelnego przez
wymienione osoby, proszony jest o kontakt z kaplanem.

BÓG ZAPŁAĆ!
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc
przy sprzątaniu naszej świątyni oraz posesji
wokół kościoła. Osoby pragnące pomóc w
dbaniu o wygląd naszego miejsca
zapraszamy w każdą sobotę po Mszy św.
o godz. 8:00 rano.

TRANSMISJA RADIOWA
MSZY ŚW. O GODZ. 8:00 RANO
Z NASZEGO KOŚCIOŁA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
na falach POLSKIEGO RADIA
CHICAGO 1030 WNVR (www.polskieradio.com )
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.

26 sierpnia 2018r.—$5,395
Liga Katolicka—$2,113

P

an Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque obietnice
dotyczące czcicieli Jego Serca:
· Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
· Ustalę pokój w ich rodzinach.
· Będę ich pocieszał w utrapieniach.
· Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w
godzinę śmierci.
· Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
· Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean
miłosierdzia.
· Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
· Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
· Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca
mojego będzie czczony.
· Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą
miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
· Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet
najzatwardzialszych.

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo.
Kursy rozpoczną się we wrześniu 2018. Zajęcia odbywać się
będą w tygodniu wieczorami i w weekendy na północy i
południu Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numery
773‐481‐5400 lub 773‐2828‐1122 X400
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Słowo „dziękuję” nie jest wystarczające, by wyrazić ogromną wdzięczność
wszystkim tym, którzy pomagali w organizacji naszego Dorocznego Pikniku
Parafialnego w niedzielę, 19 sierpnia. Ogromną radością było zobaczyć
zaangażowanie wielu osob, grup parafialnych, parafian i Kol Goralskich, którzy
poświęcili swój wolny czas i zdolności by kolejny nasz piknik zakończył się
sukcesem. Szczególne podziękowanie pragnę skierować do wielu oddanych osób,
które bez wytchnienia pracowały nad przygotowaniem i skoordynowaniem naszej
dorocznej zabawy oraz do naszych hojnych sponsorow i ofiarodawców.
Dziekuję wam kochani parafianie i goście, za to że tak licznie przybyliście na nasz piknik. Poprzez Wasze wsparcie , czy to
kupując bilety na potrawy i napoje, czy też poprzez kupno biletów na loterię fantową piknik ponownie okazał się wielkim
sukcesem! Kwota, którą poprzez Was udział, sponsorstwo czy pracę została zebrana to $21,562 .
Jako proboszcz tutejszej parafii cieszę się widząc jak wspólnie potrafimy pracować i bawić się dla dobra całej wspólnoty
parafialnej! Niech Bóg otoczy każdego z Was oraz Wasze rodziny swoim błogosławieństwem. Raz jeszcze serdeczne Bóg
zapłać i do zobaczenia za rok!

O. Michał Blicharski, OCist.

DZIĘKUJEMY NASZYM SPONSOROM I OFIARODAWCOM:
RODZINOM:
SKIK
NEKAZA
REBIDAS
MIERNICKI
SIKON
OPYD
PALKA
KRZYSIAK
SITKO
LUKASZCZYK
BARTOSIEWICZ
JASIONEK
SKWAREK
DURAN I MIECZKOWSKI
PUDZISZ
BRONISŁAWA STYRCZULA
KRZYSZTOF BEDNARZ
ZOFIA I STANISŁAW KOWALCZYK
STANISŁAW I MARTA SKUBIS
MARIA PARA
BARTEK GALICA
JOE BŁEKA
CASEY CZOCHARA

FIRMOM:
ANNA’S FLOWERS
FANABERIA SALON
RED BULL HEATING & COOLING
OAK HILL INSURANCE

NORBERT GARCZYNSKI BOUNCY HOUSES
CHRUPCZAK PHOTO
PARA BUILDERS & DEVELOPERS INC.
WESTSIDE MACHINE (Andrzej Wilczek)
JOE GAL CONSTRUCTION

Salom Bankietowym:
JANOSIK BANQUET HALL

Delikatesom i Restauracjom:
NEW WARSAW RESTAURANT
GORALSKA CHATA
E& J DELI
J & F DELI
BURBANK DELI
OLYMPIA BAKERY
EUROPEAN DELI
PALOS DELI

Kołom GÓRALSKIM:
DZIANISZ
BUKOWINA TATRZAŃSKA
CZARNA GORA
BIALKA TATRZANSKA
ZASKALE

Zespołom Muzycznym:
DZIANISZANIE
MAXIMUM

ORAZ WSZYSTKIM , KTÓRZY POMAGALI PRZY PRZYGOTOWANIU I WYDAWANIU POTRAW, CIAST I NAPOJÓW , TYM,
KTÓRZY ZŁOŻYLI DONACJE W POSTACI CIAST I FANTÓW NA LOTERIĘ ORAZ TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIĘ DO PRZYGOTOWANIA NASZEGO PIKNIKU!

ZACHĘCAMY DO WSPIERANIA I KORZYSTANIA Z USŁUG WSZYSTKICH WYMIENIONYCH FIRM,
DELIKATESÓW, RESTAURACJI, SAL BANKIETOWYCH I ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH!
WSPIERAJĄC ICH, POMAGACIE I NAM! BÓG ZAPŁAĆ!!!
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9 DNIOWA NOWENNA O UZDROWIENIE I NADZIEJĘ NA TRWAJĄCY KRYZYS
W KOŚCIELE KATOLICKIM
Wyższe Seminarium Duchowne w Mundelein organizuje 9‐dniową nowennę o
uzdrowienie oraz nadzieję w odpowiedzi na trwający kryzys w Kościele Katolickim
szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W dniach od 7 do 15 września odbędzie się 9
mszy św. w całej Archidiecezji Chicago. Podczas liturgii chcemy przepraszać Boga za
grzechy synów i córek Kościoła oraz prosić w intencji ofiar nadużyć.
Wspólnotę polonijną zapraszamy do nasze j Misji przebłagalną Nowennę oraz Mszę św. w piątek 14 września o godz. 7
wieczorem.
Pozostałe dni i miejsca Nowenny:
piątek 7 września o godz. 7.00pm w kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Seminarium w Mundelein (1000 E. Maple) sobota, 8
września o godz. 7.00pm w parafii St. Columbanus, 331 E 71st St, Chicago, IL
niedziela, 9 września o godz. 7.00pm w Mary, Seat of Wisdom, 920 Granville Ave, Park Ridge, IL
poniedziałek, 10 września o godz. 7.00pm w St. James Wabash, 2907 S Wabash Ave, Chicago, IL
wtorek, 11 września w St. Julie, 7399 W 159th St, Tinley Park, IL
środa, 12 września o godz. 7pm w St. Anastasia, 624 Douglas Ave, Waukegan, IL
czwartek, 13 września o godz. 7pm w St. Theresa, 455 N Benton St, Palatine, IL
piątek, 14 września o godz. 7.00pm w Polskiej Misji Ojców Cystersów, 116 Hilton St, Willow Springs, IL
sobota, 15 września o godz. 7.00pm w katedrze Najświętszego Imienia, 730 N Wabash Ave, Chicago, IL z
z udziałem Kardynała Błażeja Cupich
Więcej inforamacji na stronie www.usml.edu/healingnovena
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
POD PŁASZCZEM MARYI" ... Pod tym haslem 8 wrzesnia
wyrusza Rowerowa Pielgrzymka z Chicago do Sanktuarium
Matki Bozej Czestochowskiej w Merrillville. Do pokonania
43 mile, by podjac trud pielgrzyma i polecic sprawy Panu
Bogu za przyczyna Matki Bozej.
Zapisow mozna dokonywac w DOMA przy Robert Rd.
w Palos Hills.
Spotykamy sie o 8.00 rano przy kosciele sw. Blazeja w
Summit gdzie rozpoczniemy nasza pielgrzymke wspolna
modlitwa. Na trasie pielgrzymki przewidziane sa dwa
postoje; jeden 45 minut w River Dale oraz drugi 90 min w
Munster.
Szczegółowe informacje można znależć na stronie:
Www.rowerowa.pielgrzymka.us
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