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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.

Str. 3

29 Niedziela Zwykła
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem.
Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo,
dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po
udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać
będzie.

17 października 2021r.
DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we
wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Alleluja, alleluja, alleluja
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.
Alleluja, alleluja, alleluja
Pełna jest ziemia łaskawości Pana
EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Marka
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Pełna jest ziemia łaskawości Pana
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Pełna jest ziemia łaskawości Pana
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i
rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię
poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu:
„Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po
prawej, drugi po lewej Twej stronie”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla
których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają
je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym
między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 24 października

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 — Za +Stefana Dziąba w 1 rocznicę śmierci
18.00 — Za +Stanisławy Jeznackiej-Kulbida

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisława Szczechowicz

DO SAKRAMENTU
MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ
SIĘ:
Mateusz Rychtarczyk i Katarzyna Stoch
Darek Winski i Ursula Marszalik
Pawel Lowisz i Claudia Maka

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 kanale 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, 10 października

$ 6,193
Bóg zapłać!

8.00 — Za +Józefa Saguła
10.00 — Za +Józefa Marek w 16 rocznicę śmierci
12.00 — Za +Piotra Stanek w 3 rocznicę śmierci
18.00 — Za + z rodziny Drozd, Samborskich i Sulisz

To już dzisiaj!
Dla tych, którzy osobiscie nie będą mogli uczestniczyć w
tym wyjątkowym koncercie, zostanie on nadany na żywo
na stronie naszego parafialnego profilu Facebooka oraz na
kanale YouTube. Serdecznie zapraszamy!
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W TYM TYGODNIU
ZAPRASZAMY:
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Wtorek, 19
października
Wspomnienie bł. ks.
Jerzego Popiełuszki
Msze św o godz. 7.00 i
8.00 rano oraz o godz.
7:00 wieczorem z
Nabożeństwem
Różańcowym w
intencji Ojczyzny.

OD 14 DO 24 PAŹDZIERNIKA na wystawę poświęconą
bł. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu "Ojciec i
Pasterz" Wystawa do obejrzenia codziennie godzinę przed
każdą Mszą świętą w kosciele.

Piątek, 22 października
22 października Kościół katolicki na całym świecie
wspomina w liturgii św. Jana Pawła II. Świętych i
błogosławionych zazwyczaj
wspomina się w kalendarzu
liturgicznym w „dniu ich
narodzin dla nieba”, a więc
w rocznicę śmierci. Jednak
ze względu na to, że 2
kwietnia, dzień śmierci Jana
Pawła II, często zbiegałby się z Wielkim Postem, a nawet
Wielkim Tygodniem, wybrano 22 października – rocznicę
inauguracji jego pontyfikatu.

W tym dniu Msze święte o godz. 7.00 i
10:30 rano oraz o godz. 7.00 wieczorem
Mszy św. o godz. 7.00 wieczorem przewodniczył będzie
ks. Steven Bartczyszyn, Prowincjał Księży
Zmartwychwstańców, a homilię wygłosi ks. Stanisław
Jankowski, proboszcz bazyliki św. Jacka w Chicago
Od godz. 11:30am do 7.00pm adoracja Najświętszego
Sakramentu w kościele.
Od godz. 6.00pm - 7.00pm spowiedź św.
O godz. 6:30pm Nabożeństwo Różańcowe poprowadzi
zespół młodzieżowy WANTA.
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