„...Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele
złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest”.

7 luty 2021r.
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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 Joba

Job przemówił w następujący sposób:
„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi
on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak
robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni,
przeznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: «Kiedyż zaświta i wstanę?» Lecz
noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku.
Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei.
Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia
nie zazna”.

7 lutego 2021r.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła

Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę
Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z
własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z
własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.
Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi
daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem
się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić
przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii,
by mieć w niej swój udział

Alleluja, alleluja, alleluja
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.
Alleluja, alleluja, alleluja

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w
gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i
podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała
im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u
drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i
wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał
się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim
Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu:
«Wszyscy Cię szukają».
Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to
wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich
synagogach i wyrzucając złe duchy.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 14 lutego

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

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

8.00— Za +Stefana Ziętek

8.00 — Za +Ludwika Sowę i Helenę Sowa

10.00 —Za +Stanisława Trybuła w 1 rocznicę śmierci

10.00—Za +Stanisława Milaniak

12.00— Za +Wojciecha Naglak

12.00 — Za ++ Józefa i Janinę Bujak

18.00 — O Boże błogosławieństwo I opiekę dla Damiana

18.00 — Za +Albinę i Stanisława Szwajnos

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.

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, 31 stycznia — $5,391

Bóg zapłać!

Doroczna Kwesta Katolicka
2021 r.
Pójdź za mną… i nieś światu
nadzieję
Prosimy Was o znalezienie czasu w tym tygodniu
na refleksję nad materiałami Dorocznej Kwesty
Katolickiej, które powinniście otrzymać pocztą lub
znajdują się w biuletynie. Prosimy, abyście
pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka jest
czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną
kolektą. Jest to kampania, podczas której
składane są zobowiązania finansowe, które mogą
być spłacane w ratach. Każde zobowiązanie ma
znaczenie! Wszystkie parafie archidiecezji
uczestniczą w kampanii i to dzięki darom złożonym
przez wiele osób parafie, szkoły i wiele
duszpasterstw może zapewniać wiernym
potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie i
odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: „Pójdź za
mną… i nieś światu nadzieję”.
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
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11 LUTY – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
11 lutego 2021 r. Kościół katolicki
będzie obchodził 29. Światowy Dzień
Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II 13
maja 1992 r. w liście do ówczesnego
przewodniczącego Papieskiej Rady
Duszpasterstwa Pracowników Służby
Zdrowia. Wyznaczył wówczas jego datę
na 11 lutego – wspomnienie Matki
Bożej z Lourdes.
„Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy braćmi jesteście” – to hasło
tegorocznego Światowego Dnia
Chorego, który będzie miał miejsce 11
lutego. Z tej okazji papież Franciszek
wydał specjalne orędzie. W swoim
słowie Ojciec Święty przypomniał nie tylko o osobach zmagających się z chorobami, ale również ludziach, którzy im
pomagają.

„To odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach
przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli kierujemy w szczególności do tych, którzy
na całym świecie cierpią z powodu skutków pandemii koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym i usuniętym na
margines wyrażam moją duchową bliskość, zapewniając o trosce i miłości Kościoła”, napisał.
Papież Franciszek zwrócił także uwagę na znaczenie choroby w życiu każdego człowieka:

„Choroba ma zawsze oblicze, i to nie tylko jedno: ma oblicze każdego chorego i każdej chorej, także tych osób, które czują się
lekceważone, wykluczone, ofiar niesprawiedliwości społecznej, która odmawia im praw podstawowych. Obecna pandemia
ujawniła wiele nieprawidłowości w systemach opieki zdrowotnej oraz braki w zakresie pomocy udzielanej chorym. Osoby
starsze, najsłabsze i najbardziej bezbronne nie zawsze mają zapewniony dostęp do opieki i nie zawsze odbywa się to w
sposób sprawiedliwy. Zależy to od decyzji politycznych, sposobu zarządzania zasobami i zaangażowania osób zajmujących
odpowiedzialne stanowiska. Inwestowanie środków w leczenie i opiekę nad chorymi jest priorytetem związanym z zasadą,
że zdrowie jest podstawowym dobrem wspólnym. Jednocześnie pandemia uwydatniła poświęcenie i wielkoduszność
pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, pracowników i pracownic, księży, zakonników i zakonnic, którzy dzięki
profesjonalizmowi, ofiarności, poczuciu odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagali, pielęgnowali, pocieszali i służyli
wielu osobom chorym i ich rodzinom. To milcząca rzesza mężczyzn i kobiet, którzy postanowili spojrzeć na te oblicza,
troszcząc się o rany pacjentów, których odczuwali jako bliskich z racji wspólnej przynależności do rodziny ludzkiej”.
Franciszek zapewnił także chorych i cierpiących o swojej modlitwie.

„Powierzam wszystkich chorych, pracowników służby zdrowia i tych, którzy troszczą się o cierpiących, Maryi, Matce
Miłosierdzia i Uzdrowieniu Chorych. Niech z Groty w Lourdes i z Jej niezliczonych sanktuariów na całym świecie wspiera
naszą wiarę i naszą nadzieję, i pomaga nam troszczyć się o siebie nawzajem z bratnią miłością. Wszystkim i każdemu z was z
serca udzielam mojego błogosławieństwa”.
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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 :
___________________________________________

7 lutego 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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