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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 Proroka Jeremiasza

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną
zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i
domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi
potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i
sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima
będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie Z Listu do Tesoloniczan

Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje
waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla
was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne
w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana
naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie:
według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu
postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie,
stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie
nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

będą nazywać: «Pan naszą sprawiedliwością»”.
Alleluja, alleluja, alleluja
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się
to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten
dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed
Synem Człowieczym”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Janinę Parzątka
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 5 grudnia
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Jana Kułach
8.00 — Za +Wojciecha Słodyczka

8.00 — Za +Józefę Pasek i Mariana Mikowskiego

10.00 — O Boże błogosławieństwo dla Moniki z racji Urodzin

10.00 — Za +Halinę Wrzesinską

12.00 — Za+ Jana Wilczka w 1 rocznicę śmierci

12.00 — Za +Jana Wilczek w 1 rocznicę śmierci

18.00 — Za + Sylwestra Maciejewskiego

18.00 — Za +Sylwestra Maciejewskiego

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)

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za pomoc
przy sprzątaniu naszej świątyni . Osoby
pragnące pomóc w dbaniu o wygląd
naszego miejsca zapraszamy w każdą
sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 rano.

BIURO PARAFIALNE
GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO

wtorki, czwartki i piątki:
od godz. 6—8pm
soboty:
9—10.30 rano
Kontakt:
(708) 467-0436 wew. 110
lub drogą emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

KOLEKTA NIEDZIELNA

21 listopada —

$6,211

Bóg zapłać!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA —
Najbliższy piątek, 3 grudnia to Pierwszy Piątek miesiąca.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do 19:00.
O godz. 15:00 po południu w godzinie Miłosierdzia Koronka i
Litania do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź święta przez cały
czas trwania adoracji od godz. 15:00 do 19:00.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA —
W sobotę 4 grudnia serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo
wynagradzające do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny, które rozpoczniemy o godz. 7:00 wieczorem, a
zakończymy Mszą św. o północy.
REKOLEKCJE ADWENTOWE
5 — 7 grudnia —
Zapraszamy na Msze św, połączone z naukami rekolekcyjnymi
w niedzielę 5 grudnia, oraz w poniedziałek i wtorek o godz.
7.00 i 10.30 rano oraz o 7.00 wieczorem.
W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY:
30 listopada — Św. Andrzeja Apostoła —
Jest jedną z bardziej popularnych postaci spośród katalogu
świętych. Świadczy o tym fakt, że rozpoczyna on listę 30
świętych i 32 błogosławionych noszących to imię. Jest on
bardzo popularnym świętym również w Polsce.
Potwierdzeniem tego są obecne w polskiej kulturze liczne
przysłowia i zwyczaje związane z obchodzeniem jego święta.
Ku jego czci wystawiono w naszej ojczyźnie 121 kościołów i
kaplic. Imię Apostoła należy do najczęściej spotykanych w
Polsce.
4 grudnia — ŚW. Barbara znaczy dosłownie:
cudzoziemka. Tradycja chrześcijańska przedstawia ją jako córkę
bogatego człowieka pochodzenia greckiego. Żyła w okresie
krwawych prześladowań chrześcijan za panowania cesarza
rzymskiego Maksymiliana (285-306). W tajemnicy przed ojcem
przyjęła chrzest i złożyła ślub dozgonnej czystości. Ojciec
zamknął ją w wieży zamkowej i próbował różnymi sposobami
zmusić do zmiany decyzji. W czasie jego podróży Barbara
kazała wybić dodatkowe, trzecie okno w wieży - na cześć Trójcy
Świętej, którą przeżywała w swym sercu. Częsta Komunia św.
umacniała ją duchowo. Chciała zostać wierna Jezusowi do
końca. Ojciec, obawiając się o swoją pozycję społeczną i
majątek, wydał swoją córkę władzom i osobiście wykonał na
niej wyrok śmierci przez ścięcie.
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ROZPOCZYNAMY ADWENT
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nie tylko nowy
rok liturgiczny (w liturgii niedzielnej tzw. rok C, a
w dni powszednie tzw. rok I), lecz również jego
pierwszą część, którą jest Adwent. Nazwa ta
pochodzi od łacińskiego słowa
„adventus” (przyjście, przybycie). Niegdyś
oznaczało ono uroczysty przyjazd starożytnego
dygnitarza państwowego do jakiegoś miasta. Dla
chrześcijan zaś pojęcie to stało się synonimem
podwójnego pojawienia się Chrystusa, który
przyszedł najpierw w ludzkim ciele, a na końcu
czasów ma pojawić się jako chwalebny Syn
Człowieczy, aby dokonać sądu nad światem.
Od czasów papieża Grzegorza Wielkiego, który
zmarł na początku VII stulecia, wprowadzono w
liturgii czterotygodniowy okres przygotowawczy
do świętowania Bożego Narodzenia. Dlatego też
od samego początku w Adwencie zwraca się
uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza z nich wiąże się z
powtórnym przyjściem Bożego Syna. Druga zaś
odnosi się do należytego świętowania pamiątki
historycznych narodzin Jezusa. A zatem ten
liturgiczny okres charakteryzuje się nie tylko
pobożnym, lecz przede wszystkim radosnym
oczekiwaniem na pojawienie się zbawiającego
Pana.

Serdecznie zapraszamy na
Msze św. roratnie
CODZIENNIE O godzinie
7:00 RANO.
Msza roratniajest jednym ze znaków szczególnej
obecności Maryi w okresie Adwentu, gdyż to Ona
oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.
Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka
Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka
Kościoła

I Niedziela Adwentu
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ZAPALMY CHOINKI ŚW. JANOWI
PAWŁOWI II
Tak jak w ubiegłym roku z okazji zbliżających się Świąt pragniemy
oświetlić choinkami naszą aleję procesyjną przy której stoi pomnik
św. Jana Pawła II. Ciepłe
światła choinek płynące z
alejki doskonale wpasują
się w klimat Bożego
Narodzenia i podkreślą
oddanie i szacunek
naszemu wielkiemu
Rodakowi, który od chwili
wybrania, był nam
przewodnikiem na drogach
ku Dobru, całym sercem kochał Naród i Polskę.
Zapraszamy zatem osoby prywatne, organizacje, zespoły, koła
góralskie, instytucje i biznesy, które pragną zakupić, postawić i
ozdobić światłami choinkę dla Jana Pawła II przy naszej alejce
procesyjnej. Każda choinka będzie oznaczona nazwą sponsora.
Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do zakrystii, biura
parafialnego lub dzowniąc pod numer (708) 467-0436 wew. 110
byśmy mogli dobrze rozplanowac miejsca i przygotować je pod
ustawienie choinek.
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Towarzystwo Przyjaciół
FUNDACJI JANA PAWŁA II W CHICAGO
serdecznie zaprasza na Kiermasz Świąteczny

W sprzedaży: świece na stół wigilijny, ozdoby i stroiki świąteczne,
bańki, obrusy, książki, upominki oraz wiele innych rzeczy.

CAŁKOWITY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY PRZEZNACZONY NA CELE FUNDACJI. JANA PAWŁA II.
www.fjp2.com
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