„Trędowaty przyszedł do
Jezusa i upadając na
kolana, prosił Go: «Jeśli
chcesz, możesz mnie
oczyścić».
Zdjęty litością, wyciągnął
rękę, dotknął go i rzekł
do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony».
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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 Kapłańskiej

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na
skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała
plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to
przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego
synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał
rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie
wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej
choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu.
Jego mieszkanie będzie poza obozem”.

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

Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko
na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla
Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie
jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając
własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą
Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Alleluja, alleluja, alleluja

Tyś jest ucieczką i moją radością

Szczęśliwy człowiek, któremu
odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Tyś jest ucieczką i moją radością
Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
Tyś jest ucieczką i moją radością

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił
Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością,
wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został
oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu:
«Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i
złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co
zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd
schodzili się do Niego.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 21 lutego

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

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

8.00 — Za +Ludwika Sowę i Helenę Sowa

8.00 — Za+ Stefanii Górnik

10.00—Za +Stanisława Milaniak

10.00—Za +Marię I Stanisława Chlebek

12.00 — Za ++ Józefa i Janinę Bujak

12.00—Za +Michała Pach

18.00 — Za +Albinę i Stanisława Szwajnos

18.00— Za +Antoninę Kukulak w 5 rocznicę śmierci

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.
O GODZ. 8:00 rano W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach
POLSKIEGO RADIA CHICAGO 1030AM

ŚRODA POPIELCOWA — 17 lutego
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:

lub 1300AM (www.polskieradio.com )

Rano: 7.00; 10.00 i 12.00
Wieczorem: 5.00 i 7.00

TRANSMISJA MSZY ŚW. NA ŻYWO

Rejestracja przed każdą Mszą św. przy wejściu
do kościoła

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, 7 lutego — $5,653

Bóg zapłać!

Trwający 40 dni okres Wielkiego Postu rozpoczyna
w Kościele katolickim Środa Popielcowa (staropolska nazwa
"Wstępna Środa"). Post zgodnie ze swoją nazwą nawiązuje
do 40-to dniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie
pościł i był kuszony przez szatana. Jezus udał się na to
odosobnienie i umartwianie zaraz po przyjęciu chrztu z rąk
św. Jana i przed rozpoczęciem publicznej działalności.
Wtedy też św. Jan nawoływał do pokuty oraz
przygotowania na przyjście Zbawiciela, który będzie chrzcił
"Duchem Świętym i ogniem". W Środę Popielcową we
wszystkich kościołach kapłani posypują głowy wiernych
odrobiną popiołu. Obrzędowi temu towarzyszą słowa
kapłana: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub

"Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz".
Popiół jest symbolem umartwienia i nawrócenia się do
Boga. Podobnie jak ogień, symbolizuje moc oczyszczającą.
Od Środy Popielcowej obowiązuje w liturgii kolor fioletowy.

POST ŚCISŁY:
W tym dniu w całym kościele katolickim obowiązuje post
ścisły oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post
ten dotyczy przede wszystkim katolików pomiędzy 18 a 60
rokiem życia. Post ścisły w Środę Popielcową polega na
zjedzeniu jednego posiłku do syta oraz dwóch mniejszych
oraz na wstrzymywaniu się od spożywania produktów
mięsnych, jednak post dotyczy tylko zdrowych osób.
Niektórzy są zwolnieni z poszczenia w tym dniu – między
innymi z powodu choroby lub przekroczenia wieku.

Wstrzemięźliwość
od potraw mięsnych musi być przestrzegana przez
wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia również
we wszystkie piątki w okresie Wielkiego Postu.
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NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO
POSTU
DROGA KRZYŻOWA

w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8:00 rano
i o godzinie 7:00 wieczorem

GORZKIE ŻALE
W każdą niedzielę o godzinie 4:30 po południu
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kazaniem
pasyjnym i ucałowaniem relikwii Krzyża Św.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię
(Mt 11,28)
W okresie Wielkiego Postu będziemy mieć
możliwość CAŁODZIENNEJ adoracji
Najświętszego Sakramentu
w KAŻDY PIĄTEK.
Adoracja rozpocznie się po porannej Drodze
Krzyżowej i zakończy się o godz.
7.00 wieczorem.

ZAPISY NA ADORACJĘ
Na stoliku przy wejściu głównym do kościoła jest położona lista.
Bardzo prosimy o zapisywanie się na Adorację przychodząc do
kościoła w niedzielę lub na Msze św. w ciągu tygodnia.
Takiego zapisu można dokonać również za pomocą internetu
wysyłając e-maila na adres:cistercianmission@gmail.com lub
dzwoniąc na numer (708) 262-4016. Pragniemy, by na każdą
godzinę były zapisane co najmniej dwie osoby. Chcemy mieć
pewność, że w każdej godzinie adoracji ktoś będzie w kościele, by
nie zdarzyło się, że Pan Jezus będzie sam. Wierzymy, że taka
adoracja jest teraz szczególnie potrzebna dlatego zachęcamy do
korzystania z tej możliwości podczas okresu Wielkiego Postu.
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Doroczna Kwesta
Katolicka 2021 r.
Pójdź za mną… i nieś
światu nadzieję
W naszej parafii przeprowadzana jest
kampania na rzecz Dorocznej Kwesty
Katolickiej. Prosimy pamiętać, 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. Hasło
tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną… i
nieś światu nadzieję” zostało wybrane
ponieważ jako uczniowie Jezusa
podążamy za Mistrzem, który zarówno
daje nam nadzieję, jak i posła nas,
abyśmy nieśli nadzieję światu, który tak
bardzo jej potrzebuje. 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. Dziękujemy za
rozważanie swojej odpowiedzi na
modlitwie i za hojną odpowiedź. Aby
złożyć ofiarę, prosimy o wypełnianie
zobowiązania znajdującego się na
kopercie (koperty dostępnych w
kościele) lub złożenie ofiary przez
Internet pod adresem:
annualcatholicappeal.com
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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 :
___________________________________________
___________________________________________
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 ______
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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 muszą
poczekać na informacje wydane przez
wolontariuszy przy wejściu do kościoła !

Rejestracje telefoniczne i elektroniczne sa
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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