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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
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 Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
«Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych
rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa
Jego imienia do czczych rzeczy.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła
Bracia:
Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem
dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są
powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków,
Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest
głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest
słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą
twój Bóg, Pan, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.

Chwała Tobie, Słowo Boże
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako
świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz
pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego
niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do bliźniego twego».

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do
Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali
woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami
bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków,
powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie
róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego
przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój
pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy
czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano
tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu
świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki,
które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze
wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o
człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Janiny Stocch
8.00 — Za +Marii I Antoniego Stekala
10.00—Za +Stanisława Pałka
12.00—Za +Józefa Gogola
18.00—O Boże błogosławieńatwo dla Krystyny z racji
40 rocznicy Urodzin

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.

7 marca 2021r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 14 MARCA
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Janiny Stoch
8.00— Za +Wiktorii Pitoń w 9 rocznicę śmierci
10.00—Za +Józefów z rodziny Dziadkowiec, Marek
I Zarębczan
12.00— Za +Józefa i Jana Kadłub oraz Annę Sądecką-Kadłub
18.00—Za +Heleny I Wojciecha Michniak

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

O GODZ. 8:00 rano W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach

DROGA KRZYŻOWA

POLSKIEGO RADIA CHICAGO 1030AM

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

lub 1300AM (www.polskieradio.com )

TRANSMISJA MSZY ŚW. NA ŻYWO

GORZKIE ŻALE

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.

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

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, 28 lutego — $5,651

Bóg zapłać!

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
CAŁODZIENNA adoracja Najświętszego Sakramentu
w KAŻDY PIĄTEK Wielkiego Postu
od godz. 9.00 rano do 7.00 wieczorem

SPRZEDAŻ CUKROWYCH BARANKÓW
ŚWIĄTECZNYCH
NIEDZIELA 14 i 21 MARCA
W niedziele 14 i 21 marca w sali na dole
będzie można zakupić cukrowe baranki,
kartki świąteczne, palmy, serwetki do
koszyczków świątecznych, oraz inne
artykuły, które oferujemy w naszym
sklepiku parafialnym. Serdecznie zapraszamy po każdej
Mszy św.
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zrzeszenie Polsko-Amerykańskie ogłasza zapisy do klas
jezyka angielskiego dla osób początkujących i
sredniozaawansowanych. Zajęcia będą prowadzone pod
adresem 6276 W. Archer Avenue. Klasa poczatkujaca
bedzie spotykac sie we wtorki od 5:30 do 9:30 wieczór a
klasa sredniozaawansowana w soboty w godzinach od 2
do 6 wieczor. Klasy jest bezpłatne. Zapewniamy także
wszystkie materiały używane w czasie zajeć.
Zapisy pod numerem telefonu : 773-767-7773 wew. 202
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JAK ZACHOWAĆ SIĘ
PODCZAS ADORACJI?
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staraj się nie modlić na głos. Bóg słyszy głos twojego serca w
każdej sytuacji. Staraj się znaleźć zawsze adorację, która
odpowiada pragnieniom twojej duszy. Gdy klęczenie staje się
niewygodne możesz zmienić pozycję: wstać, usiąść. Postawa
jest nieodpowiednia tylko wtedy, gdy rozprasza ciebie lub
osoby, z którymi się modlisz. Najważniejsze jest skupienie
uwagi na obecności Jezusa w monstrancji. Twoja postawa,
gesty i myśli muszą być częścią modlitwy. Nie musisz nawet
nic mówić: wystarczy patrzeć na Chrystusa, który jest tutaj
dla ciebie.

8 propozycji, jak modlić się w czasie
adoracji:










Na pewno słyszałeś wiele razy słyszałeś, jak twoi przyjaciele
mówili o "wyjściu na adorację". Tak spędzony czas przynosi
same duchowe korzyści. Być może jednak wciąż nie wiesz o
czym mowa i nigdy nie byłeś na adoracji. Jest wiele osób,
które nigdy miały możliwości uczestniczyć w niej z różnych
powodów. Ten tekst jest skierowany właśnie do was.

Czym jest adoracja?
Kiedy katolicy mówią, że "idą na adorację", chodzi oczywiście
o adorację eucharystyczną. Jak wygląda taka modlitwa?
Przeistoczona hos a jest umieszczona w monstrancji na
ołtarzu. Wokół klęczą lub stoją wierni i wpatrują się w nią.
Trwa cicha modlitwa, czasem tylko przerywana jest śpiewem.
W adoracji najbardziej chodzi o to, aby wszyscy mogli widzieć
Chrystusa i modlić się w Jego obecności. Katechizm Kościoła
Katolickiego mówi o niej tak: "Adoracja jest zasadniczą
postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed
swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył,
oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest
uniżeniem się ducha przed "Królem chwały" (Ps 24, 9-10) i
pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest "zawsze
większy". Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad
wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność
naszym błaganiom. (KKK, 2628)
Przed Najświętszym Sakramentem powinieneś zawsze
uklęknąć lub się skłonić. To wyraz twojego szacunku, gdy
stajesz przed samym Bogiem. Jeśli adoracja jest w ciszy,

czytaj fragmenty duchowych lektur i módl się nimi
proś o wstawiennictwo, łaskę modlitwy
spisuj myśli i modlitwy w dzienniku, prowadź dialog z
Bogiem
módl się spontanicznie, nie narzucaj sobie niczego,
otwórz serce
proś świętych, aby przyszli ci z pomocą, gdy nie możesz
się skupić
czytaj Pismo Święte i rozważaj nawet jedno słowo
medytuj, staraj się nie myśleć o wszystkim, co zaprząta ci
głowę i skup się na Jezusie
milcz i patrz, wystarczy byś był

Co święci mówią o adoracji?
Kiedy tylko przychodzę do kaplicy, ofiarowuje siebie w
obecności naszego Boga i mówię do Niego: "Panie, jestem
tutaj. Powiedz mi, co chciałbyś abym zrobiła?". I wtedy,
mówię Bogu wszystko co leży mi na sercu. Mówię mu o
moich przykrościach, radościach i słucham. Jeśli słuchasz, Bóg
będzie do ciebie również mówił. Do dobrego Boga musisz
zarówno mówić i słuchać. Bóg zawsze odpowiada, kiedy
kierujesz się do Niego w jasny i prosty sposób" Św. Katarzyna Labourē.

Czas jaki spędzasz z Jezusem w Najświętszym Sakramencie
jest najlepszym czasem jaki spędzisz na ziemi. Każda chwila
jaką z Nim spędzisz będzie pogłębiała waszą relację i sprawi,
że twoja dusza będzie stawała się wspanialsza i piękniejsza,
to przyniesie pokój całej ziemi" Św. Matka Teresa z Kalkuty

Kiedy podczas adoracji odmawiałam Święty Boże
kilkakrotnie, wtem ogarnęła mnie żywsza obecność Boża i
zostałam w duchu porwana przed majestat Boży. I ujrzałam,
jak oddają chwałę Bogu aniołowie i święci Pańscy. Tak wielka
jest ta chwała Boża, że nie chcę się kusić opisywać, bo nie
podołam, a przez to - aby dusze nie myślały, że to już
wszystko, com napisała Św. Siostra Faustyna
www.deon.pl
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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.

7 marca 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 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 .

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 —

7 marca 2021r.
400 COPIES

