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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 Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska,
podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Pan oddalił wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela;
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
już nie będziesz bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
„Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!”.
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz, który daje zbawienie.
On uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta.
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela
do światła swej chwały
z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Głośmy z weselem, Bóg jest między nami

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.
Głośmy z weselem, Bóg jest między nami
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Głośmy z weselem, Bóg jest między nami
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.
Głośmy z weselem, Bóg jest między nami
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie Z Listu do Filipian

Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie
się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom:
Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w
każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł
waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Alleluja, alleluja, alleluja
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy
czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech
jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak
samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i
pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam
wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy
czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i
nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim
żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli
domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on
tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a
plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 19 grudnia

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Jana Kułach
8.00 — Za +Zofię i Józefa Sikoń

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

10.00 — O błogosławieństwo i łaski dla Tadeusza i Jego

10.00 — Za +Marię i Jana Gacek i Franciszka Antolaka

Rodziny

8.00 —- Za +Józefa Wargackiego w 9 rocznicę śmierci
12.00 — Za +Adolfa i Władysławę Samborski

12.00 — Za +Stanisława Tylka

18.00 — O błogosławieństwo Boże dla Jessicy w 5 rocznicę

18.00 — Za +Halinę Wrzesińską

Urodzin oraz potrzebne łaski dla Jej mamy

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

9 grudnia —

$5,679

Bóg zapłać!

ROCZNICA KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA
Wtorek, 14 grudnia
Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00 i 8.00 rano
i o godz. 7.00 wieczorem.
W najbliższy wtorek, 14
grudnia obchodzić
będziemy rocznicę
poświęcenia naszego
kościoła, czyli parafialnej
świątyni, w której
„gromadzi się wspólnota
chrześcijańska, aby
słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić
Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie
przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii” (Dekret
Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego z 29 maja
1977 r.).
Gdy dom, w którym się gromadzimy w każdą niedzielę, był
jeszcze na etapie projektu, miał już wytyczony cel i zadanie:
miał być miejscem spotkania człowieka z Bogiem i służyć
jednoczeniu się ludzi z ich Stwórcą i Ojcem. Do chwili
poświęcenia był jedynie zwykłym budynkiem. Po poświęceniu
stał się „domem Bożym i bramą niebios (...) arką przymierza i
mieszkaniem Boga z ludźmi” (por. Rdz 28,17-19).
Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia
porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się
świątynią Boga przez chrzest; budynek - przez poświęcenie i
namaszczenie.
Będziemy więc dziękowac Bogu, że pozwolił nam wznieść, z
Jego darów, kościół parafialny - tę „arkę przymierza”, stały
symbol Jego zbawczej obecności wśród nas. Spoglądamy z
dumą i radością na tę świątynię także dlatego, że jest ona
znakiem wszystkich wierzących i każdego z osobna. Słowem
„Kościół” określamy bowiem wszystkich wierzących w
Chrystusa i przez chrzest oddanych Mu na własność. Tym
samym słowem nazywamy także poświęcony i namaszczony
budynek - miejsce, w którym dostępujemy Bożego
miłosierdzia i otrzymujemy pokarm na życie wieczne.
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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.
Zapraszamy zatem osoby
prywatne, organizacje,
zespoły, koła góralskie,
polskie szkoły, instytucje i
biznesy o zakup i postwienie choinki dla Jana Pawła II przy
naszej alejce procesyjnej. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do
zakrystii, biura parafialnego dzwoniąc pod numer (708) 4670436 wew. 110 lub drogą emailową na adres:
cistercianmission@gmail.com. Serdecznie dziękujemy!

Towarzystwo Przyjaciół
FUNDACJI JANA PAWŁA II W CHICAGO
serdecznie zaprasza na Kiermasz
świąteczny

W sprzedaży:
świece na stół wigilijny, ręcznie
robione ozdoby choinkowe, stroiki ,
bańki, obrusy i drobne upominki

CAŁKOWITY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY PRZEZNACZONY NA
CELE FUNDACJI. JANA PAWŁA II.
www.fjp2.com
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Dzisiaj święto Matki Bożej z Guadalupe.

Najświętsza Maryja
Panna z Guadalupe
Aztecy zaczęli się tam
osiedlać w roku 1325.
Tenochtitlan (obecnie
miasto Mexico) było
wyspą na jeziorze
Texcoco. W
listopadzie 1519 r.
wraz ze swoim
wojskiem zdobył je
Hiszpan Hernan
Cortes.
Musiał jednak toczyć
boje aż do 13 sierpnia
1521 r., nim zwyciężył
ostatniego króla
Azteków - Guatemoca.
Azteccy mieszkańcy
byli przerażeni tą
klęską i zachłannością
Hiszpanów. Między
tymi dwoma
narodami istniały olbrzymie różnice w kulturze, mowie, religii i
zwyczajach. Trudno było znaleźć wspólny język. Zwycięzcy siłą
zmuszali Azteków do przyjęcia wiary katolickiej. Byli jednak
również i tacy misjonarze, którzy próbowali wprowadzić nową
religię w sposób pokojowy i przy pomocy dialogu. 10 lat po
hiszpańskim podboju miały miejsce objawienia Matki Bożej w
Guadelupe. Przytaczamy tekst tubylca Nicana Mopohuna,
przypisany Antoniemu Valeriane, jako najbardziej wiarygodny i
dokładny oraz posiadający historyczną wartość.
Objawienie
9 grudnia 1531 r., w sobotni poranek, Dziewica ukazała się
Juanowi Diego, tubylcowi z Cuauhtitlan, świeżemu
konwertycie, ochrzczonemu krótko przed tym zdarzeniem.
Juan Diego był w drodze na lekcję religii i gdy znajdował się w
pobliżu wzgórza Tepeyac, doszedł go przepiękny śpiew
ptaków. Nagle ptaki przestały śpiewać, a on usłyszał ze
wzgórza głos wołający go po imieniu: „Juanito, Juan Diegnite”.
Ujrzałem Panią o ponadnaturalnej piękności. Jej suknia
błyszczała jak słońce. Głaz, na którym stały jej stopy, wyglądał
jak z kamieni szlachetnych, a ziemia błyszczała jak tęcza. W
tym pierwszym objawieniu Dziewica wyraziła Juanowi swe
życzenie wybudowania kościoła na wzgórzu Tepeyaca. Juan
Diego udał się natychmiast do biskupa - franciszkanina Juana
de Zumarraga, by mu przekazać to, co się zdarzyło, lecz tenże
nie uwierzył mu. Tubylec powrócił do domu smutny i
zniechęcony. Tego samego dnia Juan Diego jeszcze raz wstąpił
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na wzgórze i spotkał tam Panią Nieba, która na niego czekała.
Poprosiła go, by ponownie dotarł w następnym dniu do
biskupa, by można było mu dokładnie przekazać życzenie.
Wreszcie w następnym dniu, po długim oczekiwaniu, biskup
przyjął go. Aby się przekonać, czy rzeczywiście mówi prawdę,
skierował do niego wiele pytań i zażądał od niego
przyniesienia znaku.
Juan Diego przekazał odpowiedź biskupa Pani, która prosiła
go o przyjście ponowne w następnym dniu, by mogła
przekazać mu znak. Jednakże Juan Diego nie stawił się w
oznaczonym terminie na rozmowę z Panią Nieba, ponieważ
poważnie zachorował jego wujek, musiał więc sprowadzić
lekarza.
12 grudnia, we wtorek, Juan Diego udał się w drogę do
Tlatelolco, aby sprowadzić kapłana, gdyż wujek chciał się
wyspowiadać. Aby zdążyć do miasta, wybrał inna drogę, gdyż
nie chciał zostać zatrzymanym przez Panią. Ona jednak
spotkała go i Juan Diego opowiedział, co stało się z wujkiem.
W odpowiedzi usłyszał, że nie ma się martwić stanem swego
wujka, gdyż on wyzdrowieje. Uspokojony tymi słowami Juan
Diego wypełnił życzenie Dziewicy i wspiął się na wzgórze, aby
przynieść świeże róże. Dziewica uporządkowała kwiaty
własnymi rękoma i złożyła w zagłębienie jego peleryny. On
sam udał się ponownie do biskupa i na kolanach przekazał mu
prośbę Dziewicy, rozpościerając swą pelerynę, pozwalając
wypaść z niej różom. Nagle na pelerynie ukazał się obraz
Dziewicy Matki Bożej. Biskup wraz z obecnymi osobami ujrzeli
ten piękny i cudowny obraz. Dla Indian była to ogromna
radość, jakby wybawienie. Objawienia, które miał Indianin,
oraz obraz na pelerynie były znakami, że tubylcy zostali
mocno włączeni do nowej wiary. W ciągu następnych 10 lat
dokonało się około 8 milionów nawróceń.
Peleryna zrobiona jest z grubego lnu i z włókien maguey, na
których utrzymują się silne, błyszczące kolory. Jej pierwsze
naukowe badania zostały przeprowadzone w roku 1936.
Niemiecki chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii,
Ryszard Kühn stwierdził, że farby te nie pochodzą ani z
mineralnych, ani roślinnych, ani ze zwierzęcych materiałów.
W roku 1951 rysownik Carlos Salinas odkrył, że w oczach
Dziewicy widać postać mężczyzny z brodą. O
d tego czasu badało obraz wielu optyków i specjalistów. W
roku 1956 doktor Javier Torroella, optyk i chirurg, wydał
lekarskie orzeczenie, w którym potwierdził, że w oczach
Dziewicy widać ludzką postać. Do dziś do dziewicy z
Guadelupe pielgrzymowało ponad 20 milionów ludzi i w ten
sposób Guadelupe stała się najczęściej odwiedzanym
sanktuarium świata. Wszyscy: biedni i bogaci, intelektualiści i
robotnicy, rolnicy i studenci, mężczyźni i matki zdążają tam z
wielka miłością i wiarą, aby odwiedzić naszą Matkę Nieba w
bazylice Guadelupe i powiedzieć jej głośno lub cicho: „Bądź
pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski...”.

www.niedziela.pl
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