„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
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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 Rodzaju

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram
przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was
będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem,
ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze
wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na
ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie
zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już
nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja
zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na
wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem
przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad
ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę
na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą
żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód
potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

21 lutego 2021r.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła
Najdrożsi:
Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W
Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym
w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego
cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w
której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych
przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we
chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez
zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy
Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali
aniołowie i Władze, i Moce.

Chwała Tobie, Słowo Boże
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i miał życie.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na
pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze
zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 28 lutego

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

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

8.00 — Za+ Stefanii Górnik

8.00 — Za ++Stanisławy I Zygmunta Wolańskich

10.00—Za +Marię I Stanisława Chlebek

10.00—Za +Walentyny Gazda

12.00—Za +Michała Pach

12.00— Za zmarłych z rodziny Warciak

18.00— Za +Antoninę Kukulak w 5 rocznicę śmierci

18.00 — O Boże błogosławieństwo I potrzebne łaski
dla Adriana z racji Urodzin

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.
O GODZ. 8:00 rano W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach
POLSKIEGO RADIA CHICAGO 1030AM
lub 1300AM (www.polskieradio.com )

NABOŻEŃSTWA
WIELKIEGO POSTU
DROGA KRZYŻOWA
w każdy piątek po Mszy św.
porannej o godz. 8:00
i o godz. 7:00 wieczorem

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, 14 lutego — $5,578

Bóg zapłać!

GORZKIE ŻALE

W każdą niedzielę o godzinie 4:30 po południu
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu,
kazaniem pasyjnym

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
CAŁODZIENNA adoracja Najświętszego Sakramentu
w KAŻDY PIĄTEK Wielkiego Postu
od godz. 9.00 rano do 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. Zachęcamy do korzystania z tej
możliwości podczas okresu Wielkiego Postu.

Przypominamy, ze w każdy piątek Wielkiego
Postu obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych
przez wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia.
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WIELKOPOSTNE ŚRODKI NAWRÓCENIA:
MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA

NASZA JAŁMUŻNA
WIELKOPOSTNA

Wielki Post to czas nawrócenia. Przez dwa tysiąclecia
chrześcijaństwo wypracowało metody mające temu nawróceniu
pomóc. Najbardziej popularne z nich to post, modlitwa i
jałmużna.
Jaki mają związek z nawróceniem? Wystarczy mniej jeść, więcej
się modlić i dawać pieniądze ubogim, aby stać się człowiekiem
nawróconym?

W tym roku naszą Jałmużna
Wielkopostną obejmiemy
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚW. ANTONIEGO W
CZĘSTOCHOWIE, który prowadzony jest przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia tzw. Szarytki. Celem
naszej akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób
chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz.

1. ISTOTA GRZECHU
Aby zrozumieć istotę nawrócenia, należy najpierw zrozumieć
istotę grzechu. Źródłem grzechu jest zawsze egoizm – zapatrzenie
w siebie. Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że grzech jest
brakiem miłości. Miłość wyklucza egoizm. Miłość zawsze realizuje
się w relacji do drugiego, do Boga i do człowieka. Jeśli chcemy
mówić o nawróceniu, należy mówić o zwróceniu się od siebie
do Boga i do drugiego człowieka. Pomocą w tym służą
właśnie modlitwa, post i jałmużna.
2. MODLITWA, CZYLI ZAPATRZENIE W BOGA
Chodzi o to aby modlić się „głębiej”.żeby wreszcie modlitwa
prowadziła rzeczywiście do najważniejszego, czyli do spotkania
z Bogiem. Modlitwa niestety traktowana jest często jako
magiczne zaklęcie… Im więcej – tym lepiej. Bliskie osoby często
rozumieją się bez słów. Również modlitwa, im głębsza, tym
prostsza. Im prostsza, tym częściej pozbawiona słów. Nawrócenie
dokonuje się dzięki trwaniu w obecności Ojca, dzięki zapatrzeniu
się w Jego oblicze, dzięki zasłuchaniu się w słowa, które
wypowiada w milczeniu. Modlitwa staje się narzędziem
nawrócenia, kiedy staje się rzeczywiście spotkaniem.

3. JAŁMUŻNA, CZYLI ZAPATRZENIE W CZŁOWIEKA
Drugim instrumentem pomocnym w nawróceniu
jest jałmużna. Wyzwala nas z egoizmu, bo przesuwa nasze
spojrzenie z nas samych na drugiego człowieka. Jałmużna,
czyli dar serca, z tego co dla nas wartościowe, cenne dla innych.
Im bardziej odczuwamy, że przywłaszczamy coś dla siebie, tym
bardziej powinniśmy się tym z kimś podzielić z drugim. Jałmużną
mogą być nie tylko pieniądze, choć to do one często nas
powolutku zniewalają i to bez względu na to ile posiadamy.
Jałmużną może być czas, albo uwaga, która poświęcamy innym,
zwłaszcza jeśli dotychczas czas i uwagę poświęcaliśmy tylko sobie.
Jałmużna nie z tego co nam zbywa, ale z tego co ma dla nas
największą wartość, do czego jesteśmy przywiązani pozwala nam
wyzwolić się z egoizmu.
4. POST, CZYLI MĄDRE ZAPATRZENIE W SIEBIE
Post to nie dieta. Dieta skupia nas na ciele, a post na duchu. Post
jest ćwiczeniem się w wolności, przez podejmowanie wysiłku
woli. Post, czyli powstrzymywanie się od jedzenia w ogóle, albo
od jedzenia konkretnych potrwa, przez ściśle określony czas,
powinien prowadzić człowieka do jeszcze większej opanowania
swoich pragnień. Motywem nie jest jednak autodoskonałość,
ale większa dyspozycyjność w szukaniu i realizowaniu woli Bożej.

Z TYŁU KOŚCIOŁA ZNAJDUJE SIĘ SKRZYNKA DO KTÓREJ
PRZEZ CAŁY OKRES WIELKIEGO POSTU STARAJMY SIĘ
WRZUCAĆ SWOJĄ JAŁMUŻNE WIELKOPOSTNĄ.
Jałmużna to „datek dla biednych i potrzebujących”,
uczynek miłosierny. Chodzi o rezygnację z konkretnych
przyjemności i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten
sposób środków na rzecz potrzebujących pomocy.
Poprzez małą ofiarę możemy pomóc miejscu, które z
wielką troskliwością zajmuje się starszym osobami,
jednocześnie będąc samemu w trudnej sytuacji
materialnej. Za wszelkie złożne ofiary już teraz
składamy serdeczne Bóg zapłać!
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. ANTONIEGO PRZY UL.
WIELUŃSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE, prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Wraz ze świeckim
personelem zajmują się tam 130 starszymi,
schorowanymi i niepełnosprawnymi ludźmi. Okres
pandemii to dla całego domu czas bardzo trudny, bo
podopieczni to osoby z grupy największego ryzyka.
Wszyscy pracownicy starają się zachować standardy
bezpieczeństwa sanitarnego, co powoduje,
że codziennie w trakcie pielęgnacji seniorów i kontaktu
z nimi muszą zużyć sporo rękawiczek, maseczek
i fartuchów. I tych zaczyna brakować...
Siostry oraz cały personel stają na wysokości zadania –
dzięki ich niemal heroicznej postawie w DPS-ie na
Wieluńskiej, dzięki Bogu!, nikt dotąd nie zaraził się
koronawirusem. I niech tak zostanie.
Dlatego – nie zostawiajmy opiekunów ludzi starszych
i chorych bez podstawowych środków ochrony
osobistej!
CHARYZMAT I MISJA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo, znane w Polsce jako szarytki ma swoje początki
w połowie XVII wieku. Założycielami byli: św. Wincenty
a Paulo i św. Ludwika de Marillac. Św. Wincenty
podkreślał, że twórcą Zgromadzenia jest sam Bóg.
„Duch waszego Zgromadzenia – mówił do pierwszych
sióstr ksiądz Wincenty – polega na trzech rzeczach:
kochać Pana Naszego i służyć Mu w duchu pokory i
prostoty. (…) Jesteście ubogimi Siostrami Miłosierdzia,
które oddały się Bogu dla służenia ubogim”.
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PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz przyjdź, wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź, jest
dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie doznałaś
przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do s. Maksymiliany
Kamińskiej pod numer: 773 656 7703

PROCES UZDROWIENIA DLA OSÓB PO
ROZWODZIE CYWILNYM
Proces badający ważność lub nieważność małżeństwa
kościelnego jest wyrazem troski Kościoła wobec osób, które
spełniają warunki i pragną uregulować swoją sytuację
małżeńską po rozwodzie cywilnym.
Osoby zainteresowane procesem mogą uzyskać potrzebne
informacje u Sr. Barbary Kosińskiej, MChR
tel. 312.534.5202.
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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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