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SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
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DUSZPASTERZE:
O. Michał Blicharski, OCist., Przeor i Dyrektor Misji
O. Eugeniusz Włodarczyk, OCist. — Wikariusz
O. Piotr Pucia, OCist. — Wikariusz
DYREKTOR MUZYCZNY:
Grzegorz Landowski (773) 742-9841

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

Elżbieta Ceisel –Mikowska
(708) 467 - 0436 wew. 110
(708) 467 - 0479
cistercianmission@gmail.com

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:
W niedziele podczas wszystkich Mszy św., w dni powszednie rano przed Mszą św.,
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY O GODZ. 6.30 i 7.30 RANO
I DODATKOWO OD WTORKU DO PIĄTKU O GODZ. 6.30 WIECZOREM
W każdy pierwszy piątek miesiąca 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.
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Ksiegi Proroka Izajasza

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany
mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na
Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku
swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi
knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż
utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i
ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co
mieszkają w ciemności”.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza,
przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten,
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo
synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa.
On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej
Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła,
dlatego że Bóg był z Nim”.

Alleluja, alleluja, alleluja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.
Alleluja, alleluja, alleluja
Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.
Pan ześle pokój swojemu ludowi
Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan ześle pokój swojemu ludowi

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie,
a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u
Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął
od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody,
ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 17 stycznia

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Anielę Kaczmarczyk

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Anielę Kaczmarczyk

8.00 — Za Franciszka Oprzędek oraz zmarłych z rodziny

8.00 — Za +Mariana Mikowskiego
10.00— Z podziękowaniem za otrzymane łaski I prośbą

Oprzędek
10.00 — Za +Marii Pałka

o Boże bł. dla rodziny Krzysztofa i Barbary

12.00 — Za +Jana Rusnak

12.00 — Za + Michała Pach w 2 rocznicę śmierci

18.00 — Za +Józefa Łepkowskiego

18.00 — Za +Stanisławy Jeznackiej-Kulbida

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.
O GODZ. 8:00 rano W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach
POLSKIEGO RADIA CHICAGO 1030AM
lub 1300AM (www.polskieradio.com )

TRANSMISJA MSZY ŚW. NA ŻYWO
W związku z nadal istniejącą dyspenzą na
uczestnictowo w niedzielnych Liturgiach,
nadal transmitujemy Msze św. z naszego kościoła na
żywo na kanale YouTube (Cystersi w Chicago Live) oraz
profilu Facebook (Cystersi w Chicago)
o godz. 8.00 rano i 12.00 po poludniu.

MSZE ŚW. RODZINNE
W każdą niedzielę zapraszamy rodziny z dziećmi na Msze św.
o godz. 12.00 . Liturgia Mszy św. oraz homilia jest
skierowana do najmłodszych uczestników tych Mszy św..

BIURO PARAFIALNE
Zgodnie z zaleceniem Archidiecezji
chicacagowskiej biuro parafialne będzie
otwarte wyłącznie na zasadzie komunikacji
telefonicznej lub emailowej. Prosimy
dzwonić pod numer (708) 467-0436 wew.
110 podczas godzin otwarcia lub poza
godzinami zostawić wiadomość lub
kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com. W ważnych sprawach, jest
możliwość osobistego umównienia się.

Boże Narodzenie — $15,874
Niedziela, 27 grudnia — $6,642
Nowy Rok, 1 stycznia — $6,214
Niedziela, 3 stycznia — $5,911

Bóg zapłać!

BÓG ZAPŁAĆ!
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie
ofiarami naszego kościoła, szczególnie podczas obecnego
okresu pandemii. Wasza hojność jest krytycznym czynnikiem
do utrzymania naszej parafii za co raz jeszcze składamy
wyrazy głęokiej wdzięczności. Bez Was i Waszej ofiarności to
miejsce nie mogłoby istnieć. Niech dobry Bóg wynagrodzi
swoim błogosławieństwem Waszą dobroć i hojność! Bóg
zapłać!

WIZYTA DUSZPASTERSKA W RODZINACH
Rozpoczęliśmy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw.
kolędę. Chciejmy się dobrze przygotować do tej wizyty.
Przeżyć ją jak najowocniej. Pamiętajmy, że chrześcijanin
przyjmujący kolędującego Kapłana daje świadectwo o swojej
przynależności do Kościoła. Osoby, które pragną przyjąć
kapłana w swoim domu, prosimy o zgłoszenie się do zakrystiI
celem ustalenia odpowiedniego terminu lub o kontakt
telefoniczny dzwoniąc pod numer 708-467-0436.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
Przypominamy, że w przyszła niedzielę, 17 stycznia będzie
zmiana Tajemnic Różańcowcyh.

ZMIANA ADRESU ZAMIESZKANIA
W związku z dużą ilością kopert, które zwracają sie do
naszej Misji prosimy osoby, które są już zarejestrowane
w naszej Misji, by przy zmianie adresu lub numeru telefonu
skontaktować się z biurem parafialnym podczas godzin
otwarcia (wtorek, czwartek, piątek od godz. 6—8pm lub w
sobotę od 9.00 do 10.30am) w celu przekazania nowych
informacji. Numer telefonu to (708) 467-0436 wew. 110 .
Informacje można rónież przesłać drogą e-mailową na
adres: cistercianmission@gmail.com.
Parafia w ten sposób uniknie dodatkowych opłat
pocztowych za zwrot kopert. Koszty druku i wysyłki kopert
są wysokie, więc przy zwrocie spod nieaktualnego adresu
są dodatkowo wyższe. Wielokrotnie
próbując kontaktować się telefonicznie i
dzwoniąc pod numer podany przy
rejestracji, okazuje się, że jest on również
nieaktualny. Nie mamy więc możliwości
kontaktu i weryfikacji nowych danych.
Dziękujemy!
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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W
czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus
- objawiwszy swoje posłannictwo - swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego
Narodzenia.
Ten epizod z życia Jezusa musi być wielkiej wagi skoro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego
uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego
wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została potwierdzona z
nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo,
że jest On Synem Bożym i ma prawo
przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg
Syna swojego z tą misją wysyła.
Uwydatnia się też objawienie się Trójcy
Świętej: Bóg Ojciec przemawia. Syn
Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch
Święty pojawia się nad Nim w postaci
gołębicy (epifania trynitarna). Skąd
jednak wiadomo, iż to gołębica
symbolizowała Ducha Świętego? Fakt
ten wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w
swojej Ewangelii: „Jan dał takie
świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak
gołębica zstępował z nieba i spoczął na
Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale
Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i
spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem
Bożym” (J 1, 32-34).
Treść tajemnicy tego święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu (†390), który głosił: „Chrystus daje się oświecić
(ochrzcić). [...] I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi,
aby uświęcić samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody
Jordanu. On sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i wody, mieli
otrzymać świętość”.
Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia
(ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) - przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.
Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli pojąć znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. Przez jego przyjęcie
staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”: „Ty jesteś moim
dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie” i od tego momentu zmieniła się diametralnie optyka naszego życia. Jako
dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i
staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu Bożego.
Dlatego Kościół wymaga, aby nowo ochrzczony wyrzekł się szatana, spraw jego i zapewnił, jeśli chce wejść do żywota
wiecznego, że będzie żył według przykazań Bożych. W imieniu niemowląt czynią to rodzice i rodzice chrzestni, poręczając
katolickie wychowanie, a ci, którzy samodzielnie już rozumują, osobiście muszą zaświadczyć gotowość przyjęcia chrztu i
życia według wskazań wiary.
Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z
niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.

(Niedziela—Niezbednik Katolika)
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ
PARAFIALNĄ
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WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE UCZESTNICTWA
W LITURGIACH MSZY ŚW.
W NASZYM KOŚCIELE:
W związku w ograniczeniem ilości miejsc, odprawiane są
dodatkowe Msze św. w kaplicy
o godz. 9.00 i 11.00 rano

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.

REJESTRACJA NA MSZE ŚW. JEST
WYMAGANA i rozpoczyna się każdego
CZWARTKU
od godz. 9.00am do 8.00pm
drogą elektroniczną (link zostanie podany w czwartek
o GODZ. 9.00 AM na profilu Facebook
i na stronie internetowej)
lub dzwoniąc
pod numer TEL.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Wirtualne sesje formacyjne przygotowujące do
zawarcia sakramentu małżeństwa prowadzone są na
żywo w j. polskim i odbywają się za pośrednictwem
platformy Zoom. Gospodarzami spotkań są pary z
wieloletnim stażem małżeńskim. Spotkania odbywają
się w godz. od 9 a.m. do 3 p.m. Dodatkowe daty są
regularnie aktualizowane na stronie https://
pvm.archchicago.org/virtual-precana.
Następujące daty i godziny są dostępne aby
uczestniczyć w sesji kursu„ Przed Kaną” ( PRECANA).
Dodatkowe daty są regularnie aktualizowane, więc
prosimy okresowo sprawdzać na stronie https://
pvm.archchicago.org/virtual-precana w celu uzyskania
dodatkowych opcji:
Sobota, 30 stycznia, 9:00-15:00.
Sobota, 20 lutego, 9:00-15:00.
Sobota 13 marca godz. 9.00-15.00.
Sobota 24 kwietnia godz. 9.00-15.00.
Sobota, 15 maja, 9:00-15:00.
Sobota, 19 czerwca, 9:00-15:00.

KURSY NA OBYWATELSTWO
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne
kursy, przygotowujące do egzaminu
na obywatelstwo.
Zajęcia odbywają się w tygodniu
wieczorami oraz w soboty i niedziele.
Lokalizacja klas na północnej i
południowej stronie Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer:
(773) 481-5400

708-262-4016

OSOBY NIEZAREJESTROWANE NIE WCHODZĄ DO
KOŚCIOŁA. Muszą poczekać na informacje wydane
przez wolontariuszy po wejściu osób zarejestrowanych!

Rejestracje telefoniczne i elektroniczne sa na
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” dlatego prosimy o
wyrozumiałość. Nie każdy będzie miał możliwość przyjścia na
„ulubioną” lub wybraną Mszę św. Nie każdy dodzwoni się za
pierwszym razem lub będzie miał możliwość elektronicznego
zarejestrowania się. Msze św. poranne są najpopularniejsze i
po udostępnieniu rejestracji zapełniają się w ciągu paru minut.
Dopóki trwają restrykcje i przy ograniczeniu miejsc w kościele
nie jesteśmy w stanie przyjąć każdej osoby, która pragnie
uczestniczyć w Mszy św. właśnie o wybranej przez siebie porze.
Raz jeszcze prosimy o zrozumienie i prosimy o wybaczenie
niedogonności, lecz musimy stosować się do zaleceń archidicezji
chicagowskiej jeśli chcemy by uczestnictwo w Mszach św. było
nadal możliwe. Jest to dla nas tak samo trudne jak i dla Was.
Wspierajmy się zatem nawzajem i pamiętajmy, obowiązywane
restrykcje są w celu zagwarantowania bezpieczeństwa tak nam
samym jak i tym, których spotykamy podczas Liturgii w naszym
kościele.

PAMIĘTAJMY że zgodnie z zaleceniami organów zdrowia
publicznego, powinniśmy być świadomi, że za każdym razem
wchodząc do przestrzeni publicznej, każdy z nas bierze na siebie
ryzyko zarażenia się.

Zatem NIE ZAPOMNIJ:
o rejestracji na Msze św. niedzielne
 o maseczkach ochronnych w kościele podczas trwania Mszy św. cały czas obowiązują
maseczki ochronne. Dopilnuj by zabrać je z sobą z domu.
 o stosowaniu się do zaleceń osób, które będą
Cię witały w kościele—
dbają o Twoje i pozostałych uczestników bezpieczeństwo.
 o zachowaniu dystansu społecznego (6ft)
Zachowując środki ostrożności chronisz zdrowie innych .
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