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MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW
pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA
SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
www.cystersichicago.net
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 Samuela

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka
Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział:
„Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem:
przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i
połóż się spać”. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył
wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego
mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu:
„Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel
bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu
jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe
wołanie: „Samuelu!” Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc:
„Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to
Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać.
Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: «Mów, Panie, bo
sługa Twój słucha»”. Odszedł Samuel i położył się spać na
swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak
poprzednim
razem:
„Samuelu,
Samuelu!”
Samuel
odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel dorastał,
a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na
ziemię.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla
ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą
wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są
członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z
Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech
popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś
grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż
nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego,
który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie
należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę
zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Alleluja, alleluja, alleluja
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
Alleluja, alleluja, alleluja

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”.
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim,
rzekł do nich: „Czego szukacie?”

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu),
gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i
zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było
to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim,
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to
znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus
wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty
będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Anielę Kaczmarczyk
8.00 — Za +Mariana Mikowskiego
10.00— Z podziękowaniem za otrzymane łaski I prośbą
o Boże bł. dla rodziny Krzysztofa i Barbary
12.00 — Za + Michała Pach w 2 rocznicę śmierci
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.

Niedziela, 10 stycznia — $5,883

Bóg zapłać!
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 24 stycznia
6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Anielę Kaczmarczyk
8.00— Za +Mieczysława Suwała
10.00— Za +Stanisławy Ustupskiej w 1 r. śmierci
12.00— O Boże błogosławieństwo Matki Bożej z racji
50 rocznicy Urodzin dla Janiny
18.00— O Boże błogosławieństwo dla Marii I Jana Szeliga
z racji 33 rocznicy ślubu

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
„Niech św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy
przeżywając trudności naszych czasów nie wątpili w
obecność Boga w naszym życiu” – pisze abp Wojciech
Polak o ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku św.
Józefa. Jak pamiętamy Ojciec Święty Franciszek w
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ogłosił
rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód
zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data ogłoszenia Roku
św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8
grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa
Patronem Kościoła katolickiego.
MSZE ŚW. WOTYWNE PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW.
JÓZEFA
Włączając się w uroczystości obchodów tego szczególnego
Roku i pamiętając, że każdy z nas może znaleźć w św.
Józefie orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych
chwilach oraz okazując Mu słowa uznania i wdzięczności za
Jego „cichy” udział w historii zbawienia rozpoczynamy w
naszym kościele Msze św. wotywne przez Jego
przyczynę w każdy poniedziałek o godz. 8.00 rano,
podczas których w szczególny sposób będziemy
modlić się za Kościół i rodziny. Zapraszamy i
zachęcamy do licznego w nich udziału.

NOWENNA DZIEWIĘCIU NIEDZIEL PRZED
UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA
Od dzisiejszej niedzieli po każdej Mszy św. rozpoczynamy
Nowennę 9 niedziel do sw. Józefa przed Jego
Uroczystością przypadającą 19 marca.
Świętemu Józefowi należy się – po Matce Najświętszej –
nasza szczególna cześć. Zostawał bowiem w najbliższym
stosunku ze Zbawicielem, po Najświętszej Dziewicy został
wyniesiony do najwyższej godności, stawszy się
Opiekunem i przybranym Ojcem Dzieciątka, zaś jego cnoty
i nadzwyczajna świętość życia zyskała mu Serce Jezusa
i szczególną łaskę u Boga.
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Ta starożytna modlitwa do św. Józefa
podobno nigdy nie zawodzi
Odmawiaj tę modlitwę do św. Józefa
rano, przez dziewięć kolejnych dni, w
takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie
słyszano, by ta modlitwa zawiodła...
Choć ani jedno słowo św. Józefa nie
zostało zapisane w Piśmie Świętym, to
jego milczący przykład posłuszeństwa,
wierności i troskliwej opieki nad
Jezusem i Maryją sprawiły, że stał się
jednym z ukochanych świętych wielu
katolików.
Nabożeństwo do św. Józefa zaczęło się
rozwijać w trzecim lub czwartym wieku,
jednak w modlitewniku „Pieta” można
znaleźć modlitwę do Opiekuna Jezusa
datowaną na… rok 50!
Ta modlitwa została odnaleziona w 50
roku po Chrystusie. W 1555 r. papież
przesłał jej tekst cesarzowi Karolowi,
który wyruszał na bitwę. Każdy, kto
przeczyta tę modlitwę, usłyszy ją lub będzie ją miał przy sobie, nie umrze nagłą
śmiercią ani nie utonie, trucizna na niego nie podziała ani nie wpadnie w ręce
wrogów, ani nie zginie w ogniu, ani nie zostanie pokonany w walce. Odmawiaj tę
modlitwę rano, przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz.
Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła.
Jednak by ta modlitwa do św. Józefa faktycznie była skuteczna i nie zawiodła,
trzeba spełnić jeden ważny warunek: musimy w niej prosić o faktyczne duchowe
dobro dla siebie bądź dla osób, które powierzamy Bogu za wstawiennictwem
Józefa.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i
natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.O, święty
Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego
Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej
niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej
kochającemu ze wszystkich ojców.O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się
kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się
zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim
imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten
pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie
odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.
(www.pl.aleteia.org)
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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.

21 stycznia w Polsce obchodzimy
Dzień Babci, a środę 22 stycznia
przypada Dzień Dziadka. Dla
wnuków są Oni podporą,
przykładem i siłą dlatego z tej
okazji życzymy im dużo zdrowia,
radości oraz miłości swoich
wnuków.
JESTEŚMY NA FACEBOOKU!
Znajdziesz nas pod nazwą
CYSTERSI W CHICAGO . Polub
naszą stronę , a będziesz na
bieżąco informowany o
najważniejszych wydarzeniach w
naszej Misji. Znajdziesz tam
również zdjęcia z naszych
uroczystości oraz wiele innych
ciekawych informacji.
Zapraszamy!
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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:

708-262-4016
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

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. 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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