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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
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 Kronik

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości,
naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i
bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie.
Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich
posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym
mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników,
lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż
wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie
było już ratunku.
Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury
Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do
niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod
miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali
się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia
panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie
wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie
dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały
czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».
Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan
ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego
panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym
państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski:
Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi
rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś
z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a
niech idzie!»

Kościele święty, nie zapomnę ciebie

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, *
płacząc na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
«Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.
Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszelką swoją radość.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu sw. Pawła Apostoła
Bracia: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską
bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem
posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby
w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski
okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi
nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się
nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w
Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry
przygotował, abyśmy je pełnili.
Chwała Tobie, Królu wieków
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po
to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w
Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie
bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie
zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 21 MARCA

6:30 — Msza sw. gregoriańska za + Janiny Stocch

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

8.00— Za +Wiktorii Pitoń w 9 rocznicę śmierci

8.00 — Za +Henryka Mieczkowskiego I Zvonko Duran

10.00—Za +Józefów z rodziny Dziadkowiec, Marek

10.00—Za +Elżbiety Karwowskiej w 25 r. śmierci

I Zarębczan

12.00—O Boże błogosławieństwo dla rodziny Rusnak

12.00— Za +Józefa i Jana Kadłub oraz Annę Sądecką-Kadłub

18.00—Za + Kazimierę I Edwarda Fałat

18.00—Za +Heleny I Wojciecha Michniak

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
BIURO PARAFIALNE czynne jest we
wtorki, czwartki i piątki od godz.
6-8 wieczorem, w sobotę od godz.
9.00 do 10.30 rano . Kontakt jest
również możliwy drogą emailową
pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

Uroczystość Sw. Józefa - 19 marca
Msze św. o godz. 7.00 i 10.00 rano
oraz o 5.00 po południu i o 7.00 wieczorem

Adoracja Najswiętszego Sakramentu
od 9.00 rano do 10.00
I po Mszy św. o godz. 10.00 przez caly dzień
aż do godz. 7.00 wieczorem

Droga krzyżowa wraz ze Sw. Józefem
po Mszy św o 7.00 rano i wieczorem o 7.00

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Prowadzący: ks. Sergiusz Angur SChr
Msze św. z naukami rekolekcyjnymi:
w sobote 20 marca o godz. 5.00 po południu
w niedziele 21 marca podczas wszystkich Mszy św.
o godz. 12.00 Msza św. rodzinna z nauką dla dzieci i rodziców.
W poniedziałek 22 marca i wtorek 23 marca
Msze św. z naukami o godz. 7.00 i 10.00 rano
oraz o godz. 5.00 po południu i 7.00 wieczorem.
Rozkaład spowiedzi przedświątecznej podamy
w następnym biuletynie.
NA MSZE ŚW. PODCZAS REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
REJESTRACJA PRZY WEJŚCIU DO KOŚCIOŁA.

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

Niedziela, 7 marca — $6,062

Bóg zapłać!

GORZKIE ŻALE
W każdą niedzielę o godzinie 4:30 po południu
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i kazaniem pasyjnym .
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KS. SERGIUSZ ANGUR — Urodził się w 1983 r. na Grodzieńszczyźnie (Białoruś). Jest polskiego
pochodzenia. W 2000 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2008 r. Pierwsze trzy lata posługiwał w
Polsce, a w latach od 2011 do 2014 – na Białorusi. W 2014 r. decyzją przełożonych został skierowany do
pracy duszpasterskiej w USA. Pierwszą placówką była parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard, a następną
– parafia MB Częstochowskiej w Sterling Heights w Michigan (2017-2020). Od października ubiegłego roku
posługuje w parafii pw. św. Alberta Wielkiego w Burbank

19 MARCA — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Kościół katolicki obchodzi 19 marca
uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi i
przybranego ojca Jezusa. Św. Józef był
mężem Maryi i przybranym ojcem Pana
Jezusa. Jest patronem wszystkich ojców.
Według św. Mateusza, Józef pochodził z
królewskiego
rodu
Dawida.
Był
rzemieślnikiem, tradycyjnie uważa się, że cieślą. Ewangelia nazywa
św. Józefa „mężem sprawiedliwym”, to znaczy prawdomównym,
uczciwym, pracowitym i mądrym. Charakterystyczne cechy św.
Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy
„Bóg przydał”.
Św. Józef jest także patronem Kościoła, patronem szczególnym,
ponieważ jest wzorem ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy,
czuły, mądry, ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i służył
swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten sposób stał się
wyraźnym i czytelnym obrazem ojcowskiej miłości Boga. Zapewne
niektóre cechy Jezusa są odbiciem osobowości św. Józefa.
Choć nie był ojcem naturalnym Jezusa, według prawa
żydowskiego, jako mąż Maryi, był Jego ojcem i opiekunem.
Pierwszy o św. Józefie pisał św. Hieronim (+420). Szczególnie jego
kult propagowała św. Teresa od Jezusa. Wielokrotnie wyznawała
ona, że o cokolwiek poprosiła Boga za wstawiennictwem św.
Józefa, zawsze to otrzymywała.
W Polsce, szczególnie w Krakowie, święto Oblubieńca Maryi obchodzono 19 marca już na przełomie XI i XII w. Do liturgii
wspomnienie św. Józefa weszło w Jerozolimie w V w. Na Zachodzie
przyjęło się w wieku VIII. Do brewiarza i mszału wprowadził je
Sykstus IV (1479) a Grzegorz XV (1621-1623) rozszerzył na cały
Kościół. W Polsce św. Józefa znany był już na przełomie XI i XII w.
W tym czasie w Krakowie obchodzono już jego święto pod datą 19
marca. Czci św. Józefa poświęcony jest cały miesiąc marzec.

17 MARCA KOŚCIÓŁ
POWSZECHNY WSPOMINA
ŚW. PATRYKA — niewolnika piratów, pasterza owiec, mnicha i biskupa,
apostoła i patrona Irlandii.
Św. Patryk urodził się w rzymskiej Brytanii
ok. 385 r. Był synem podoficera i diakona. Rodzina była
chrześcijańska, ale odebrał świeckie wychowanie. Gdy
miał 16 lat został uprowadzony przez irlandzkich piratów i przez sześć lat w niewoli pasł owce. W tym
czasie nastąpił jego powrót do chrześcijaństwa. Na
przypadkowym statku udało mu się uciec do Francji,
gdzie kształcił się później w najsłynniejszych szkołach w
Erinsi i w Auxerre.
Gdy w Irlandii zmarł wysłannik papieski św. Palladiusz,
papież Celestyn I wyświęcił Patryka w 432 r. na biskupa. Swiety zastał tam tylko małe wspólnoty chrześcijan,
otoczone i nękane przez pogańskie szczepy irlandzkie.
Potrafił jednak zdobyć przychylność lokalnych władców,
dla wybranych plemion ustanowił biskupów, którym
dodał grono pomocników, żyjących wspólnie na sposób
klasztorny. W ten sposób opaci klasztorów byli zarazem
biskupami.
Św. Patryk spędził w Irlandii 40 lat na intensywnym
głoszeniu Ewangelii, modlitwie i ascezie. Do dziś
miejscem kultu św. Patryka jest Croah Patrick, góra na
której często spędzał on Wielki Post. Pod koniec życia
św. Patryk z przerażeniem obserwował podbój Irlandii
przez pogan, którzy wzięli do niewoli ogromne rzesze
chrześcijan. Wydawało się, że efekt jego kilkudziesięcioletniej pracy ewangelizacyjnej zostanie zniszczony. Okazało się jednak, że chrześcijaństwo zapuściło wśród Irlandczyków bardzo głębokie korzenie i ocalało. Wielu
mnichów irlandzkich było później misjonarzami
kontynentu europejskiego. Zmarł prawdopodobnie 17
marca 461 r. w Armagh.

SPRZEDAŻ CUKROWYCH BARANKÓW ŚWIĄTECZNYCH, kartek
świątecznych, serwetek do koszyczków wielkanocnych, zniczy,
palm oraz innych artykułów religijnych
DZISIAJ PO KAŻDEJ MSZY ŚW. ORAZ W NIEDZIELĘ 21 MARCA.

Str. 6

IV Niedziela Wielkiego Postu

WE WSPÓŁPRACY Z KATOLICKIM TYGODNIKIEM NIEDZIELA
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.

14 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 .
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