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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
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 Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił:
„Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po
chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu,
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że
Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi
żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na
drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać
się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez
Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego
zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy
świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię
otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.
Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Kolosan

Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie
do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w
Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z
Nim ukażecie się w chwale.
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Sekwencja
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
Alleluja, alleluja, alleluja
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Mateusza

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i
zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i
przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył
leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on
do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która
była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do
wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

6:00 — Msza św. gregoriańska za + Anielę Bałek
Za + Tadeusza I Janinę Parzątka
O Boże błogosławieństwo dla rodziny Pałka
Za + Rozalii Lorenc w 4 rocznicę śmierci
10.00 — Za ++Mariannę I Marka Buczkowskich
12.00 — Za +Franciszka Sularz
2.00— Za ++ Haliny I Zofii Wrzesińskich
18.00 — Za +Marii Bryja

TRANSMISJA RADIOWA MSZY ŚW.
O GODZ. 8:00 rano W KAŻDĄ NIEDZIELĘ na falach
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 11 KWIETNIA
6:30— Msza św. gregoriańska za +Anielę Bałek
8.00 — Za +Jana Gawron w 54 r. Śmierci
10.00 — Za ++Tadeusza i Janiny Parzątka
12.00— Za +Franciszki Mamulskiej
18.00 — Za +Andrzeja Ratułowskiego

Kochani Parafianie, Przyjaciele
i Dobrodzieje naszej Polskiej Misji!

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

21 marca—$6,584

Bóg zapłać!

Przeżywając głębokie
wydarzenia Wielkiego
Tygodnia
i dziękując Bogu za
wspaniały cud
Zmartwychwstania,
obejmujemy naszą
modlitewną pamięcią
wszystkich Was,
parafian i przyjaciół
naszej wspólnoty
misyjnej,
byśmy mogli stać się
wiernymi i gorliwymi
świadkami
Chrystusa
Zmartwychwstałego na wzór naszego Papieża-Polaka,
św. Jana Pawła II, przewodnika w wierze, w prawdzie i
wolności.
Życzymy Wam jednak z całego serca, aby
Zmartwychwstały Chrystus przyczynił się do
ożywienia i pogłębienia wiary, którą Chrystus nam
wysłużył poprzez swoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie.
Niech ta wiara prowadzi do przemiany życia i pomoże
odrzucić lęk i strach, ciemność i rozpacz oraz pomoże
nam stawać się ludźmi,którzy wpatrują się mocno w
Chrystusa Miłosiernego, Zwycięzcę śmierci, piekła i
szatana.
Pokój i łaska Zmartwychwstałego Chrystusa niech
towarzyszy wszystkim Waszym codziennym
poczynaniom.
Z darem modlitwy,
Wspólnota Ojców Cystersów
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NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Nowennę tę kazał Pan Jezus Siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 roku,polecając odprawianie
jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.
Nowennę w naszym kościele rozpoczelismy w Wielki Piątek o godz. 3:00pm i kontynuujemy dzisiaj
oraz w Poniedziałek Wielkanocny i od wtorku do soboty po Mszach św. o godz. 8.00 rano i 7.00
wieczorem.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — 11 KWIETNIA
W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
O GODZ. 3.00 PO POŁUDNIU.

OKTAWA WIELKANOCNA
Ten czas obchodzi się z wielką radością
jako jeden dzień świąteczny, jako "wielką
niedzielę". Osiem pierwszych dni Okresu
wielkanocnego stanowi Oktawę
Wielkanocy. Obchodzi się je jako
uroczystości, mają więc one charakter
bardzo uroczysty. Wynika to z faktu, że
prawda o Zmartwychwstaniu największa i najradośniejsza powinna
stać się osobistym przeżyciem każdego
chrześcijanina. Ostatnim dniem oktawy
wielkanocnej jest II Niedziela
Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego.
Zewnętrznymi oznakami przeżywanego
okresu wielkanocnego są: krzyż z
czerwoną stułą, paschał i figura
Zmartwychwstałego, umieszczone przy
ołtarzu. Symbole zmartwychwstania
pozostają przy ołtarzu do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego.
Od II wieku datuje się zwyczaj
obchodzenia przez chrześcijan pamiątki
Zmartwychwstania Pańskiego jako
osobnego święta. Od IV wieku Kościół
obchodzi Wielkanoc przez osiem
kolejnych dni, tworzących oktawę
uroczystości Zmartwychwstania.
.
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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 —
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