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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 Barucha

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,
a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez
Pana.
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!
Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość
wszystkiemu, co jest pod niebem.
Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane:
„Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”.
Podnieś się, Jeruzalem!
Stań na miejscu wysokim,
spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci,
zgromadzone na słowo Świętego
od wschodu słońca aż do zachodu,
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.
Wyszli od ciebie pieszo,
pędzeni przez wrogów,
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą,
jakby na tronie królewskim.
Albowiem postanowił Bóg zniżyć
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne,
doły zasypać do zrównania z ziemią,
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael
w chwale Pana.
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące
ocieniać będą Izraela.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie Z Listu do Filipian

Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę
prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w
szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej.
Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was
dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami
wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się
o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i
bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny
tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień
Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym
przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Alleluja, alleluja, alleluja
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu,
Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana,
syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w
księdze mów proroka Izajasza:
„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek
zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste
drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 12 grudnia

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Jana Kułach
8.00 — Za +Wojciecha Słodyczka

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Jana Kułach

10.00 — O Boże błogosławieństwo dla Moniki z racji Urodzin

10.00 — O błogosławieństwo i łaski dla Tadeusza i Jego

12.00 — Za+ Władysława Bezpałko

8.00 — Za +Zofię i Józefa Sikoń
Rodziny

18.00 — Za + Andrzeja Szwajnos w 8 rocznicę śmierci

12.00 — Za +Stanisława Tylka
18.00 — Za +Halinę Wrzesińską

rADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIĘTEJ

środa — 8 GRUDNIA
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

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)

PORZĄDEK MSZY ŚWIETYCH;
Rano: 7.00 i 10.30
Wieczorem: 19.00

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

28 listopada —

$6,078

Bóg zapłać!

Po Mszy św. o godz. 10:30 zapraszamy do prywatnej
modlitwy w ramach Godziny Łaski. Kościół będzie otwarty
do godz. 1.00pm.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny opiera się na dogmacie wiary o tej samej treści
ogłoszonym przez Stolicę
Apostolską w 1854 r. Chociaż
samo święto Niepokalanego
Poczęcia zaczęto obchodzić w
Kościele od XVI wieku, to
jednak dopiero po
uroczystym ogłoszeniu
przyjęło ono rangę
uroczystości. Podkreśla ono
fakt dogmatyczny, że Maryja,
z racji macierzyństwa Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, została
poczęta bez grzechu pierworodnego. W praktyce oznacza to,
że od momentu poczęcia została Ona zachowana nie tylko
od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale
również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu
pierworodnego.
6 GRUDNIA— WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA
6 grudnia Kościół wspomina Św. Mikołaja – biskupa z Miry,
znanego również jako Mikołaj z Bari. To święty katolicki i
prawosławny. Patron , między innymi, rybaków, marynarzy,
flisaków, dzieci, panien, więźniów, studentów, cukierników,
pielgrzymów, notariuszy. Według średniowiecznej
hagiografii żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry.
Historycy nie odnaleźli jednak żadnego zapisu z III, IV czy
nawet V wieku, który potwierdzałby istnienie takiej postaci.
Najstarsze przekazy o św. Mkołaju pochodzą z VI wieku.
Według legendy od młodych lat wyróżniał się nie tylko
pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po
śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił
się z potrzebującymi. O szlachetnych czynach biskupa
Mikołaja powstało wiele legend.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
Rekolekcjonista: Ks. Piotr Pochopień
Niedziela—5 grudnia
Podczas wszystkich Mszy św.
Po Mszy św. o godz. 12.00—spotkanie dla młodzieży
przygotowującej się do Bierzmowania
Poniedziałek / wtorek — 6/7 grudnia
Rano: 7.00 i 10:30
Wieczorem: 19:00
SPOWIEDŹ —
W poniedziałek i wtorek 30 minut przed każdą Mszą św. dla
uczestników rekolekcji

Najpiękniejszy dzień
mojego życia nastąpił
3 czerwca kiedy z rak
ks. Bp Kazimierza
Ryczana przyjąłem
święcenia kapłańskie.
Wyjątkowy dzień w
którym stanąłem przy
ołtarzu jako kapłan
Jezusa Chrystusa, kiedy
mogłem sprawować Najświętszą Ofiarę. Jak Chrystus powołał
w swoje szeregi Św. Piotra apostoła tak i ja stałem się Jego
uczniem. Moje kapłaństwo osiągnąłem dzięki wspaniałemu
przykładowi życia kapłanów którzy pracowali w mojej
rodzinnej parafii Świętych apostołów Piotra i Pawła w
Stopnicy diecezja kielecka i oczywiście rodziców którzy
formowali moje życie.
W Polsce przez 11 lat kapłańskich pracowałem w
duszpasterstwie dzieci i młodzieży. Organizując
Międzynarodowe Parafiady ( jest to coś w rodzaju olimpiadyrywalizacji w zawodach sportowych, konkursach biblijnych i
muzycznych), Zajmowałem się piłką nożną, co mi pomagało w
pracy duszpasterskiej. Skończyłem studia trenerskie piłki
nożnej i dodatkowo studia zarządzania. Współpracowałem z
kadra narodową piłki nożnej i klubem Wisła Kraków.
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Ale ciągle moim pragnieniem była praca misyjna. W 2011
roku rozpocząłem moją przygodę misyjną na ziemi
brazylijskiej. Udając się w nieznane, wziąłem mój krzyż
misyjny który otrzymuje każdy misjonarz w Gnieźnie i
różaniec podarowany od Św. Jana Pawła II i udałem się do
ziemi Krzyża Południa. Na brazylijskiej ziemi zostałem
serdecznie przyjęty przez miejscowego Biskupa diecezji
Guarapuava i kapłanów. Swój pierwszy rok pracy
duszpasterskiej rozpocząłem jako wikariusz w parafii świętego
Antoniego z Padwy w Rio Bonito do Iguazu. Parafia miała
kościół główny i 51 kościołów filialnych, 23000 wiernych z
powierzchnią porównywalna do diecezji kieleckiej. Po 8
miesiącach rozpocząłem pracę jako proboszcz w parafii
Niepokalanego Serca Maryi w Marquinho. Parafia liczyła
około 6 tysięcy wiernych i 18 kościołów filialnych. Od grudnia
2018 na prośbę ks. Bp miejscowego zostałem proboszczem w
Parafii Świętego Piotra Apostoła w Laranjal. Obecna moja
Parafia liczy ponad 11 000 wiernych z 16 kościołami filialnymi.
W tej parafii nie było kapłana od ponad 2 lat. Większość ludzi
zamieszkujących tereny mojej parafii to są ludzie pochodzenia
polskiego. Jednym słowem to nasi rodacy, którzy wyjechali za
chlebem okresach między wojennych i zostali oszukani gdyż
mieli udać się do USA a przywożono ich do Brazylii gdzie
dostawali kawałek lasu.
Rekolekcje to Święty czas dla każdego – dla słuchających
i także dla prowadzącego. Jest to czas zatrzymania się i
zastanowienia nad swoim życiem i bliskich. Czas popatrzenia
w głębię swojej duszy i odpowiedzenie sobie na podstawowe
pytanie po co żyję , dla kogo żyję i jak wygląda moja relacja z
Bogiem i drugim człowiekiem. Na te pytania będziemy chcieli
wspólnie odpowiedzieć sobie podczas tegorocznych
rekolekcji, aby dobrze przygotować siebie i swoje rodziny na
świętowanie Narodzin Jezusa Chrystusa. Znajdźmy czas na
rekolekcje i nie zmarnujmy czasu danego nam od Boga. Od
czasu kiedy otrzymałem zaproszenie z rekolekcjami od ojca
Michała, każdego dnia pamiętam o was i Ojcach
posługujących w waszej parafii w modlitwie.
Pamiętaj! Te rekolekcje to twój czas dany od Boga!

Ksiądz Piotr Pochopień misjonarz z Brazylii

Czym jest “Godzina łaski dla świata” w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP 8 grudnia?
Nabożeństwo zwane “Godziną łaski dla świata” przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny –
8 grudnia, od godziny 12.00 do 13.00. U jego początków są objawienia prywatne Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim
Mon chiari. Objawienia mimo kultu wiernych zostały w 1971 roku uznane przez Kościół za negatywne (“Nie jest oczywiste, że
ma nadprzyrodzone pochodzenie”), jednak w 2000 roku biskup diecezji Brescia, nie unieważniając poprzedniej decyzji,
przychylił się do kultu Matki Bożej Róży Duchownej. Oznacza to, że modlitwa do Maryi jako Róży Duchownej jest dopuszczalna,
tym bardziej można ją praktykować w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Najbardziej pamiętne objawienie Maryi miało
miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Mon chiari. Maryja zachęca, by każdego 8 grudnia o godz. 12.00 udać się do Kościoła i
tam się modlić. Jednak jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski w domu, w pracy – tam, gdzie akurat przebywamy.
Pamiętajmy, by powierzać Niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale także pokój na świecie, Kościół powszechny i
nawrócenie grzeszników. Maryja pragnie bowiem wyprosić nawrócenie dla wielu grzeszników. Nie zapominajmy też o
dziękczynieniu.
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ZAPALaMY 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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