„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”

24 stycznia 2021r.
III NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

Str. 2

III Niedziela
Zwykła
24 stycznia 2021r.
MISJA
POLSKA
KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW

pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA

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 Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań,
idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które
Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan
powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi.
Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli
nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się
radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby
nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego
nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”.
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się
w wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego
postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Alleluja, alleluja, alleluja
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,

brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;

na swoją miłość, która trwa od wieków.

byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną,

Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu,

a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast

ze względu na dobroć Twą, Panie.

zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana,

Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a
oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.
Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

w łodzi i poszli za Nim.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 31 stycznia

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

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Kazimierza Jabłońskiego

8.00— Za +Mieczysława Suwała

8.00 — Za +Heleny I Jana Styrczula

10.00— Za +Stanisławy Ustupskiej w 1 r. śmierci

10.00—Za +Józefa Dziadkowiec w 24 rocznicę śmierci

12.00— O Boże błogosławieństwo Matki Bożej z racji

12.00 — Za +Stefana Kumorowskiego

50 rocznicy Urodzin dla Janiny

18.00 — Za +Katarzyny Klis I Heleny Zimoń

18.00— O Boże błogosławieństwo dla Marii I Jana Szeliga

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.

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.
WIZYTA DUSZPASTERSKA W RODZINACH
Doroczne odwiedziny duszpasterskie trwają. Osoby, które
pragną przyjąć kapłana w swoim domu, prosimy o
zgłoszenie się do zakrystiI celem ustalenia terminu lub o
kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer 708-467-0436.
Wizyty duszpasterskie kończą się 2 lutego.
BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH W J. POLSKIM
W niedzielę, 31 stycznia 2021 w parafii św. Ferdynanda
(5900 W. Barry) na północy Chicago rozpoczynają się w
katechezy w języku polskim przygotowujące dorosłych (od
lat 16 wzwyż) do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
SPOTKANIA odbywać się będą w każdą niedzielę o godzinie
4:00pm w budynku szkolnym.
Bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w jezyku
polskim w piątek, 16 kwietnia 2021, o godz. 7:00pm.
ZAPISY przyjmowane są telefonicznie w godz. 9:00 –
5:00pm w biurze parafialnym: 773 622 - 5900 lub u p.
Beaty Bosak 773 758 – 2123. Terminy katechez bedą
podane na pierwszym spotkaniu.
DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:


Niedziela, 17 stycznia — $5,746

Bóg zapłać!

Paweł Markowski i Elżbieta Zagaja

Jeżeli ktokolwiek wie o przeszkodach
kanonicznych uniemożliwiających
zawarcie ważnego ślubu kościelnego
przez wymienione osoby, proszony jest o
kontakt z kaplanem.
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ZAŚWIADCZENIA dla PARAFIAN
DO ROZLICZENIA PODATKOWEGO
ZA ROK 2020
Od lutego rozpoczynamy wydawanie
zaświadczeń do roliczenia podatkowego.
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z
ogólną kwotą ofiar złożonych na naszą misję w 2020 roku,
proszone są o wypełnienie poniższego formularza i wrzucenie
do koszyka podczas niedzielnej kolekty lub
o kontakt z biurem parafialnym podczas godzin jego otwarcia
dzwoniąc pod nr 708-467-0436 wew. 110
Dzwoniąc, prosimy o podanie nazwiska, adresu lub nr.
Kopertki oraz nr. telefonu . Przygotowane zaświadczenie
będzie wysłane pocztą lub do odebrania w zakrystii lub biurze

ZAŚWIADCZENIE DO ROZLICZENIA
PODATKOWEGO ZA ROK 2020
IMIĘ I NAZWISKO :
___________________________________________

24 stycznia 2021r.

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

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

Rejestracje telefoniczne i elektroniczne sa
___________________________________________
ADRES (prosimy zaznaczyć jeśli adres został zmieniony)
____________________________________________
___________________________________________
TELEFON:

______________________________

E-MAIL: ____________________________________
NR. KOPERTKI:

_____________

Osoby, które DODATKOWO złożyły ofiarę na naszą
Misję (poza ofiarą składaną w kopertki) proszone są o
zaznaczenie tej kwoty i wpisanie na jaki cel ofiara została
zlożona:

Kwota: $ _________________
Cel: _______________________________________
____________________________________________
Zaświadczenie:
WYSŁAĆ POCZTĄ: ____ ODBIORĘ w BIURZE ______
ZOSTAWIĆ W ZAKRYSTII ______

na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” 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 ponieważ musimy
stosować się do zaleceń archidicezji chicagowskiej jeśli
chcemy by uczestnictwo w Mszach św. było nadal
możliwe. 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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