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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:
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 spowiedź 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 Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie,
przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości.
Przeniosłem ją nad berła i trony
i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
Nie porównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,
a srebro przy niej ma wartość błota.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność
i wolałem mieć ją aniżeli światło,
bo nie zna snu blask od niej bijący.
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej ręku
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i
ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli
serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim
niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest
przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem
.

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i
upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę»”.
On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem
od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego
i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i
odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów:
„Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie
rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego
tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść
do królestwa Bożego”.
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż
więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest
możliwe”.
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr,
matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w
czasie przyszłym”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 17 października

6:30 — Msza św. gregoriańska za +Stanisława Szczechowicz
8.00 — Za +Marii Szeliga

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisława Szczechowicz
8.00 — Za ++ z rodziny Pekała, Orloﬀ, Ziętek, Wilk, Kwiecień,
Pająk, Kmak, Dajnowiec i dusze w czyśccu cierpiące
10.00 — Za +Stanisława Bzdyk w 22 rocznicę śmierci
12.00 — O zdrowie i bł. Boże dla Karolinki i Dominika z racji
Urodzin
18.00 — Za +Stanisławy Jeznackiej-Kulbida

10.00— O Boże bł. dla Iwony i Władysława Pałka z racji 34
rocznicy ślubu.
12.00 — Za +Franciszka Oblazny
18.00 — Za +Jana i Honoratę Kuzior

DO SAKRAMENTU
MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ
SIĘ:
Jakub Mroz i Katarzyna Koziara

Jeżeli ktokolwiek wie o przeszkodach
kanonicznych uniemożliwiających
zawarcie ważnego ślubu kościelnego przez wymienione
osoby, proszony jest o kontakt z jednym z naszych
kaplanów lub biurem parafialnym.
RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIĘTEJ
W każdą niedzielę O GODZ. 8:00 rano na falach RADIA
CHICAGO 1030AM lub 1300AM (www.polskieradio.com )
lub na żywo na kanele YouTube (Cystersi w Chicago Live)
oraz na profilu Facebook (Cystersi w Chicago)

BIURO PARAFIALNE
GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO
wtorki, czwartki i piątki:
od godz. 6—8pm
soboty:
9—10.30 rano
Kontakt jest również możliwy drogą
emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

Niedziela, 3 października

$ 6,211
Bóg zapłać!

WPROWADZENIE RELIKWII BŁ. KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W niedzielę, 17 października podczas Mszy św. o godz.
8.00 rano zostaną wprowadzone reliwkie bł. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Jak pamiętamy, kardynał
Wyszyński został beatyfikowany w niedzielę 12 września
w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

13 PAŹDZIERNIKA — MSZA ŚW. I NABOŻEŃSWO
FATIMSKIE PROCESJĄ
Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00
wieczorem połączoną z Nabożeństwem Fatimskim i
procesją oraz różańcem przy pomniku św. Jana Pawła II.
W tym dniu Msza św. zostanie odprawiona w intencji
wszystkich dorbrodziejów, ofiarodawców i wolontariuszy
tegorocznego Odpustu i pikniku parafialnego. Serdecznie
zapraszamy!

17 PAŹDZIERNIKA — KONCERT KU CZCI ŚW.
JANA PAWŁA II O GODZ. 3.00pm
Wyjątkowo w tym dniu Nabożeństwo Różańcowe będzie
przed Mszą św. o godz. 10:00 rano.
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WYSTAWA „STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI –
OJCIEC I PASTERZ”
OD 14 DO 25 PAŹDZIERNIKA W NASZYM KOŚCIELE
Z okazji ogłoszonego Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przygotowana specjalna wystawa skierowana do
środowisk polonijnych na emigracji. Nosi ona tytuł ‚Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec i Pasterz’ i ma za zadanie przybliżyć
nauczanie i postać Prymasa Tysiąclecia. W dniach od 14 do 25 października br. można będzie ją obejrzeć w naszym kościele.
Wystawa „Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec i Pasterz” przygotowana przez Fundację „Golgota Wschodu” oraz książka
Anny Rastawickiej „Stefan Kardynał Wyszyński – Do Polaków i Polonii” to projekt, którego celem jest przybliżenie nauczania
i postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego Prymasa Tysiąclecia wsród Polonii i Polaków mieszkających poza
granicami Kraju. Anna Rastawicka to propagatorka nauczania Prymasa Tysiąclecia, przez lata należąca do grona osób z jego
najbliższego otoczenia.Była świadkiem przyjaźni kard. Wyszyńskiego z Janem Pawłem II, którego miała okazję poznać jeszcze
przed wyborem na papieża. Współpracowała także z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim, innym serdecznym
przyjacielem kard. Stefana Wyszyńskiego, ocalonym jeńcem z Kozielska, obrońcą prawdy o Katyniu.
12 września 2021 r. w Warszawie kardynał Wyszyński został ogłoszony błogosławionym. Bezpośrednio projekt wystawy
skierowany został do Polonii w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech a także do
Polaków na Litwie i Ukrainie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na strony www.golgotawschodu.com.pl
Projekt mógł być zrealizowany dzięki finansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego
dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Zapraszamy!
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