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DYREKTOR MUZYCZNY:
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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 Izajasza

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze S aby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość,
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą Mu służyły.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie Z Listu do Efezjan

Bracia: Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga
łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie
oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona
oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak
jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego
apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są
współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i
współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez
Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania
króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy
oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził
się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się
narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał
prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie
wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do
Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o
Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł
pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla,
ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie,
szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A
otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda,
inną drogą udali się do ojczyzny.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 9 stycznia

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stefana Dziąba
8:00 — Za Jana Rusnak w 31 rocznicę śmierci

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stefana Dziąba

10.00 — O Boże błogosławieństwo dla rodziny Drozd

10.00 — O Boże błogosławieństwo dla Justyny, Piotra i

i Samborskich

8.00 — Za +Marii Konopka
Mateusza

12.00 — Za +Franciszka Czaja

12.00 — Za + Marii i Józefa Rusnak

18.00 — Za +Aniele Czubiak

18.00 — Za +Edwarda Skibickiego w 40 rocznicę śmierci

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)

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
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.

Najbliższy piątek, 7 stycznia 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. Msza św. o godz. 7.00 wieczorem.

PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. JÓZEFA W
NASZYCH RODZINACH

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
5 grudnia—$6,898
8 grudnia—$4,069
12 grudnia— $5,794
Emerytowani zakonnicy—$3,438
19 grudnia—$6,423

Bóg zapłać!

W dalszym ciągu trwa Peregrynacja figury ś. Józefa w naszych
rodzinach. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii, aby
umówić się na konkretny termin. Figurę zabieramy do domu
na trzy dni od środy do niedzieli i od niedzieli do środy.

ZACHĘCAMY MĘŻCZYZN DO POSŁUGI
LEKTORÓW
Czytanie Słowa Bożego podczas liturgii, jest jedną z wielu
posług i funkcji liturgicznych, jakie powierza się wiernym
i dzięki którym żyje wspólnota wierzących. Wielość posług
i funkcji, które wraz z Soborem Watykańskim II zostały
na nowo odkryte i uznane za ważne, jest wielkim
bogactwem Kościoła. One bowiem objawiają Kościół,
ukazują jego naturę. Nasze różnorodne uzdolnienia
i talenty, także we mszy św. służą
budowaniu wspólnoty: gotowość
otwarcia się na Ducha Bożego.
Zachęcamy zatem Panów z naszej
parafii o przemyślenie posługi Lektora
w naszym kościele. Chętnych prosimy
o i kontakt z O. Michałem, biurem
parafialnym lub pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com.
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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO czyli TRZECH KRÓLI
Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli (w Stanach Zjednoczonych
święto to jest przeniesione na niedzielę). Na Wschodzie była ona znana już w III w. Sto lat później pojawiła się także na
Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. Dzień Trzech Króli jest
świętem Objawienia Boga światu, po grecku zwanym Epifaneją. Był on obchodzony
już w III w. na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej
Królowie - Trzej Mędrcy ze Wschodu - złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie
w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie. Dopiero w końcu IV w. do liturgii
Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże
Narodzenie - 25 grudnia i święto Trzech Króli - Objawienia Pańskiego . Zamyka ono
cykl uroczystości religijnych - cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Jest to jedno z
najstarszych świąt w chrześcijaństwie.
Mędrców lub magów ze Wschodu w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów
obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII wieku. Zaś od XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli
Europy, Azji i Afryki. Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto
Europejczyk, a Baltazar - jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło.
Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na
drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu
odczytywano to inaczej. Napis "C+M+B" (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus
błogosławi mieszkanie! (Christus mansionem benedicat). Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów,
handlowców, właścicieli gospód oraz kuśnierzy.

HISTORIA ORSZAKU TRZECH KRÓLI
Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w szkole „Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”. Dziś
trudno uwierzyć, że impreza zakrojona na tak szeroką skalę – angażująca dziesiątki tysięcy osób idących w wielobarwnych
orszakach w wielu miejscowościach w Polsce i zagranicą – narodziła się z małego, szkolnego przedstawienia.
Po raz pierwszy jasełka zorganizowano w 2005 roku w skromnych, kameralnych warunkach – na zwykłej szkolnej scenie. Od
początku kluczowym założeniem było, by w przedstawieniu udział brały wszystkie dzieci. Dlatego w roku 2008 szkolne jasełka
w jeszcze bardziej interesującej i profesjonalnej oprawie przeniesiono na deski warszawskiego teatru Buffo. Jasełka
wystawione przez małych aktorów na prawdziwej scenie spotkały się z życzliwym zainteresowaniem mediów.
I o ile właściwa historia Orszaku Trzech Króli rozumianego jako uliczne jasełka, rozpoczęła się w roku 2009 i od tego momentu
liczona jest jego pierwsza edycja, to szkolne jasełka przygotowywane przez uczniów “Żagli” – wystawiane najpierw na scenie
szkolnej, a później teatralnej – mogą być traktowane jako “prahistoria” Orszaku. To tu bowiem w 2009 roku pojawił się
odważny pomysł, by dotychczas typowo szkolne jasełka zaaranżować inaczej – w przestrzeni miejskiej, a co więcej zaprosić
do wspólnego świętowania mieszkańców Warszawy oraz turystów. Orszak wyruszył na ulice stolicy po raz pierwszy w 2009
roku. W roku 2011 przyłączyło się 5 innych miast, w 2012 było to już 24 polskich miejscowości, w 2013 dołączyła również
zagranica. 6 stycznia 2013 roku Orszak Trzech Króli odbył się w 96 miejscach na świecie (w tym również na innym kontynencie).
6 stycznia 2014 r kolędujące Orszaki przeszły ulicami 187 miejscowości, na 3 kontynetnach, w 7 krajach.

OPŁATEK W RODZINIE RADIA MARYJA
Serdecznie zapraszamy Polonię na tradycyjny Opłatek
z udziałem Gości z Radia Maryja z Torunia.
Nasze opłatkowe świętowanie odbędzie :

W Sobotę 8-go stycznia 2022 r. Msza Św, Godz. 2:00 PM
Spotkanie Godz. 3:30PM
Sala Parafialna i Kościół św. Fabiana, 8300 S. Thomas, Bridgeview
Karty wstępu w Sanktuarium Św. Jana Pawła II ( u Ojców Cystersów),
Centrali Radia Maryja tel. 773.385.8472 oraz u Pana Jana Żółtek tel. 630.536.6190
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