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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
NIE MA SPOWIEDZI PODCZAS WSZYSTKICH MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH
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

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego:
„Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”,
powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz,
Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z
pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce,
które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na
nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych
drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby
zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z
nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!”
A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na
chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się
Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”.
Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana
uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w
ofierze całopalnej zamiast swego syna.
Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama
po raz drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ
uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci
błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na
niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie
twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy
ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa,
dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

W krainie życia będę widział Boga

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć świętych Jego.
W krainie życia będę widział Boga
O Panie, jestem Twoim sługą,
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
W krainie życia będę widział Boga
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
W krainie życia będę widział Boga

28 lutego

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich
wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie
darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym,
których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż
może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który
poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po
prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Chwała Tobie, Królu wieków
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich
samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec
nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden
wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy;
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy
mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już
nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie
rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie
powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając
tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

28 lutego

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 7 MARCA

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

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Janiny Stoch

8.00 — Za ++Stanisławy I Zygmunta Wolańskich

8.00 — Za +Marii I Antoniego Stekala

10.00—Za +Walentyny Gazda

10.00—Za +Stanisława Pałka

12.00— Za zmarłych z rodziny Warciak

12.00—Za +Józefa Gogola

18.00 — O Boże błogosławieństwo I potrzebne łaski

18.00—O Boże błogosławieńatwo dla Krystyny z racji

dla Adriana z racji Urodzin

40 rocznicy Urodzin

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, 21 lutego — $5,881
II Kolekta na Wschodnią i centralna Europę—
$2,267

Bóg zapłać!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Najbliższy piątek, 5 marca to Pierwszy Piątek miesiąca.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00am do
7.00pm. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz.
3.00pm. SPOWIEDŹ św. rano od godz. 9.00 do 10.00 oraz
bezpośrednio po Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia aż do
godz. 7.00 wieczorem. O godz. 7.00pm— Droga Krzyżowa,
Msza św. i Nabożenstwo pierwszopiątkowe.

P

an Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque obietnice
dotyczące czcicieli Jego Serca:
· Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
· Ustalę pokój w ich rodzinach.
· Będę ich pocieszał w utrapieniach.
· Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę
śmierci.
· Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
· Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
· Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
· Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
· Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca
mojego będzie czczony.
· Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały
imię swoje wypisane w Sercu moim.
· Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet
najzatwardzialszych.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA —
W sobotę 6 marca 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. To nabożeństwo ma charakter
wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi
wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą praktykować to
nabożeństwo, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z
całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie
potrzebna. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą.
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NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO
POSTU

DROGA KRZYŻOWA

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

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 za ławkami w kościele znajduje si e
ksiązka do zapisów na adorację. Bardzo
prosimy o wpisanie się przychodząc do
kościoła w niedzielę lub na Msze św. w ciągu
tygodnia. Takiego zapisu można dokonać
również za pomocą internetu wysyłając emaila 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.

28 lutego

Z TYŁU KOŚCIOŁA ZNAJDUJE SIĘ SKRZYNKA DO KTÓREJ PRZEZ CAŁY OKRES
WIELKIEGO POSTU WRZUCAMY 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.
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ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI
Patron tygodnia— 4 MARCA ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA
„Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich
zdolności i godnego pamięci rozumu” –
napisał o Kazimierzu królewiczu ks. Jan
Długosz. Kazimierz odznaczał się kultem
maryjnym, należał do konfraterni
paulińskiej. Był synem Kazimierza
Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta,
córka cesarza Niemiec, Albrechta II.
Jednym z jego wychowawców i
nauczycieli był ks. Jan Długosz, kanonik
krakowski. Na wychowanie królewicza
mieli też wpływ dwaj późniejsi święci:
profesor filozofii i teologii Jan z Kęt, który przygotowywał
młodzieńca do sakramentu bierzmowania, oraz Szymon z
Lipnicy, bernardyn, spowiednik przyszłego świętego Jagiellona.
Od najmłodszych lat Kazimierz wyróżniał się spośród
rodzeństwa nie tylko zdolnościami i pracowitością, ale i
umiłowaniem spraw Bożych i modlitwy.
Tak też jest nasz święty częstokroć przedstawiany w
ikonografii, klęczący w nocy przed drzwiami katedry. Prócz tego
na obrazach i w figurach spotkamy go w stroju książęcym z lilią
lub lilią i krzyżem w ręku. Do jego umiłowania modlitwy,
zwłaszcza przed Najświętszym Sakramentem, dodać należy
gorące nabożeństwo do Matki Bożej, ćwiczenie się w
umartwieniu, ślub czystości, który złożył, wielką pokorę i
wielość uczynków miłosierdzia.
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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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