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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 Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak przemówił do ludu:
„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich,
podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to
prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia:
«Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już
nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”.
I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka
spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje
słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów
wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam
zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w
moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w
imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła

Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by
się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta:
niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by
była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż,
zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać
mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by
zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z
upodobaniem trwali przy Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło
wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło
światło.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie
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.
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie
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”.
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i
nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha
nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:
Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego».
Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to
jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym
rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 7 lutego

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

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

8.00 — Za +Heleny I Jana Styrczula

8.00— Za +Stefana Ziętek

10.00—Za +Józefa Dziadkowiec w 24 rocznicę śmierci

10.00 —Za +Stanisława Trybuła w 1 rocznicę śmierci

12.00 — Za +Stefana Kumorowskiego

12.00— Za +Wojciecha Naglak

18.00 — Za +Katarzyny Klis I Heleny Zimoń

18.00 — O Boże błogosławieństwo I opiekę dla Damiana
I całej Rodziny

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.

WTOREK 2 LUTEGO - ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO czyli MATKI BOŻEJ
GROMNICZNEJ
Porządek Mszy świętych:
Rano: 7.00am, 10.00am i 12.00pm
Wieczorem: 5.00pm i 7.00pm

REJESTRACJA przed każdą Mszą świętą przy WEJŚCIU DO
KOŚCIOŁA.

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.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA — 5 luty
Po Mszy św. o godz. 8.00 rano Nabożenstwo
pierwszopiątkowe.
Od godz. 3.00pm do 7.00pm adoracja Najswiętszego
Sakramentu. Podczas trwania adoracji możlliwość
spowiedzi pierwszopiątkowej.
O godz. 19.00 – Msza św. i Nabożenstwo do Najświęszego
Serca Pana Jezusa.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA — 6 luty
W sobotę 6 lutego zapraszamy na Nabożeństwo
Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny, które rozpoczniemy o godz. 7:00 wieczorem z
Mszą świętą o godz. 9.00pm. Nabożeństwo zakończymy
Mszą św. o północy.

DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:


Niedziela, 24 stycznia — $5,573

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 jednym z naszych kaplanów.
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DLACZEGO ŚWIĘTUJEMY OFIAROWANIE PAŃSKIE?
2 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego.
Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich
pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej
tradycji jest to też święto Matki Bożej
Gromnicznej. 2 lutego przypada także
Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry
i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w
świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują
swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Prosimy o złożenie
ofiary na rzecz
Dorocznej Kwesty
Katolickiej 2021 r.
Niedziela, 7 lutego
Wiele rodzin w naszej parafii wkrótce otrzyma
list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie
zobowiązania finansowego na rzecz Kwesty
Katolickiej. W imieniu tych, którzy korzystają z
posług duszpasterskich, parafialnych i otrzymują
pomoc finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy
Państwu za Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze
odesłanie swojej odpowiedzi. Doroczna Kwesta
Katolicka stwarza wspaniałe możliwości
odpowiedzi na wezwanie Jezusa: „Pójdź za mną…
i nieś światu nadzieję”. Jest to szczególnie ważne
w tych trudnych i pełnych wyzwań czasach.
Wiele osób w naszych parafiach zostało
dotkniętych finansowo przez pandemię, stąd
zachęcamy do złożenia ofiary bez względu na jej
wysokość, aby wesprzeć tę inicjatywę.
Kiedy wspieramy finansowo dzieła naszej parafii,
naszej archidiecezji i Kościoła katolickiego na
całym świecie, odczuwamy głęboką wdzięczność
szczególnie, kiedy uświadamiamy sobie liczne
dary, jakie Bóg daje każdemu z nas
indywidualnie. Dzieląc się tym, co posiadamy
przez złożenie daru na rzecz Dorocznej Kwesty
Katolickiej 2021 r., dajemy wyraz naszego
zaangażowania dla dobra Kościoła i siebie
nawzajem.
Jeśli otrzymałeś formularz deklaracji pocztą,
prosimy, abyś wypełnił go i odesłał z powrotem.
W tym roku zachęcamy również naszych parafian
do składania ofiar na Doroczną Kwestę Katolicką
przez Internet: annualcatholicappeal.com

W Polsce od gromnic święconych tego
dnia przyjęła się nazwa „Matki
Boskiej Gromnicznej”. Święto
Ofiarowania Pańskiego przypada
czterdziestego dnia po Bożym
Narodzeniu. Jest to pamiątka
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
jerozolimskiej i dokonania przez
Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako
pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.
Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa
„światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to
jest bogate w symbolikę światła.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny – stąd
nazywane jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa pochodzi od
gromów, przed którymi strzec miały stawiane podczas burzy w
oknach zapalone świece. W kościele dokonuje się poświecenia
gromnic przyniesionych przez wiernych. Liturgię tego święta
rozpoczyna obrzęd błogosławienia świec i procesja z nimi na
uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kapłan wypowiada słowa
modlitwy, w której prosi, aby „wszyscy, którzy zgromadzili się w tej
świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask chwały
ChrystusaW różnych regionach były one różnie przystrajane. Podczas
Mszy trzymano je zapalone, często starano się je z tym poświęconym
ogniem donieść do domu. Tam gospodarz błogosławił nimi dobytek, a
dymem robił krzyżyk nad drzwiami i oknami, modląc się o ochronę
przed wszelkimi niebezpieczeństwami.
Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy,
w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako
gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo
ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.
Pobłogosławione 2 lutego świece podaje się też umierającym.
2 lutego przypada w Kościele katolickim także Dzień Życia
Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku święty papież Jan
Paweł II, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad
darem życia poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni, a także
członkowie instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego,
pustelnicy, dziewice i wdowy podobnie jak Jezus w świątyni
Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
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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 :
___________________________________________
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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

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 .

CHURCH NAME AND NUMBER —
Our Lady Mother of the Church Polish Mission #977990
ADDRESS —
116 Hilton Street
Willow Springs, IL 60480
PHONE —
Elizabeth Ceisel-Mikowska
630-308-2609
SOFTWARE —
Microsoft Publisher 2007
Adobe Acrobat 7.0
Windows 2007 Professional with Service Pak 4
PRINTER —
HP Color Laser
TRANSMISSION TIME—
Friday, 9:00AM
NUMBER OF PAGES SENT —
Cover through 8 (ads on page 7 and 8)
Page 8 is church copy
SUNDAY DATE OF BULLETIN —

31 stycznia 2021r.
450 COPIES

