
 

 

 

 

2 października  2022r. 
DWUDZIESTA  SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 
„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 



 ADRES: 
116 Hilton Street 
Willow Springs, Illinois 60480  
 

KONTAKT: 
Sekretariat:       Elżbieta Ceisel –Mikowska 
Telefon:    (708) 467 - 0436 wew. 110 
Fax:   (708) 467 - 0479 
e-mail:   cistercianmission@gmail.com 

    MISJA POLSKA  KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW 
    pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA 

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 
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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. 

    MISJA POLSKA  KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW 
    pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA 
                                                SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II 

   
                                               



Najdroższy:  Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo 
charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. 
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i 
trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana 
naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej 
mocy Boga.  Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej 
za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego 
depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas 
mieszka. 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Słowo Pana trwa na wieki, 
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: 
”Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i 
przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna. 
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy 
on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu 
raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż 
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: 
«Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 
powinniśmy wykonać»”. 

Str. 3                                                                      27 Niedziela Zwykła.    2 pazdziernika 2022r. 

PIERWSZE CZYTANIE          
Czytanie z  Księgi Proroka Habakuba 

   EWANGELIA                  
  Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

 
Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? 
Wołać będę ku Tobie: ”Krzywda mi się dzieje”, a Ty nie 
pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło 
spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, 
powstają spory, wybuchają waśnie. 
I odpowiedział Pan tymi słowami: ”Zapisz widzenie, na 
tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to 
widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego 
niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w 
krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest 
ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności”. 

 

 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 
 
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 
 
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 
 
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 
 
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. 

 
Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 
 

   DRUGIE CZYTANIE          
     Czytanie z Listu do Tymoteusza   

 

 

 

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie 



PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM 
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ  
Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i 
dorosłych do udziału w Nabożeństwach 
Różańcowych: 
 

•  codziennie po Mszy św. o godz. 7:00     wieczorem 
• w soboty po Mszy św. o godz. 5.00 wieczzorem 
• w niedziele o godz. 9.30 rano czyli pół godziny przed 

Mszą św. O godz. 10.00 
Osoby, które nie mogą przybyć na Nabożeństwa Różańcowe 
zapraszamy do modlitwy indywidualnej w domu.    

.   
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT 
Dzisiaj o godz. 3.00 po południu na placu 
piknikowym przy kaplicy  
4 października obchodzimy Wspomnienie sw. Franciszka z 
Asyżu.  Z tej okazji, zapraszamy na błogosławieństwo zwierząt 
domowych o godz. 3.00 po poludniu na placu przy kaplicy.  
 
Zwyczaj błogosławienia zwierząt jest ściśle związany ze 
wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu, który szczególnie 
ukochał wszystkie stworzenia i nazywał je naszymi 
mniejszymi braćmi. Kierując się postawą Biedaczyny z Asyżu 
nauczmy się szanować każde stworzenie Boże. Ten szacunek 
wobec zwierząt uczy nas szacunku i wrażliwości także na 
drugiego człowieka. 
 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  
7 października 
 Zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszopiątkowe po Mszy św. 
o godz. 8.00 rano.  Od godz. 3.00pm do 7.00pm adoracja 
Najswiętszego Sakramentu.  Podczas trwania adoracji 
możlliwość spowiedzi pierwszopiątkowej.   
O godz. 7.00 wieczorem Msza św. i Nabożenstwo do 
Najświęszego Serca Pana Jezusa.  

  

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  na niedzielę 9 pazdziernka   
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 INTENCJE MSZY ŚW. NA  dzisiejszą NIEDZIELĘ 

6:30  —  Msza św. gregoriańska za  + Maria Styrczula 
8.00 —     Za +Czesława Pępek 
10.00  —  Za + Marię Bugajski 
12.00  —  Za +Zenona Wakuskiego i Zenone Winko 
18.00   -   Za +Barbary Klimek 

 

Niedzielna KOLEKTA  
 

25 września — $6,231 

Bóg zapłać!  

RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY ŚW.  
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.    
 

 
 

 SPOTKANIA BIBLIJNE 
Zapraszamy na spotkania biblijne w 
każdy wtorek do sali pod kościołem . 
Spotkania odbywają sie po Mszy św.  
o godz. 7.00 wieczorem. 

 
  

6:30  —  Msza św. gregoriańska za  + Marię Styrczula 
 

8.00 —   W intencji rodzin Boblak i Bednarz.  
10.00 — Za +Piotra Stanek w 4 rocznicę śmierci 
12.00 — Za +Krzysztofa Cieślik 
18.00 — Za +Marię Szeliga w 3 rocznicę śmierci  
 
 

DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA  
 PRZYGOTOWUJĄ SIĘ: 
 
I—Lukasz Wozniak i Gabriela Lesnicki 
 

 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. 
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WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ 
RÓŻAŃCOWEJ 
7 października 
W piątek 7 października obchodzimy 
Wspomnienie Matki Bożej 
Różancowej stąd też po Mszy św. o 
godz. 7.00 wieczorem udamy się z 
procesją i świecami na Nabożeństwo 
Różańcowe alejką pod pominik św,. 
Jana Pawła II.  Swiece będzie można 

nabyć przed Mszą św. przy wejściu do kościoła. 
Serdecznie zapraszamy!  
   
Wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę 
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, 
odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 
października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić 
całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. 
Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel 
Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze 
łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, 
powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. 
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na 
miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, 
która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. 
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry 
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się 
powstrzymać inwazję Turków na Europę.  Na pamiątkę 
tego wydarzenia Pius V ustanowił wspomnienie Matki 
Bożej Zwycięskiej na 7 października, a dwa lata później 
papież Grzegorza XIII na pierwszą niedzielę października 
wyznaczył święto Matki Bożej Różańcowej. 
 
BIURO PARAFIALNE  
Pragniemy poinformowac ze z powodu urlopu, biuro 
parafialne jest NIECZYNNE do 5 października.  Kontakt 
drogą elektroniczną wysyłając email na adres:  
cistercianmission@gmail.com 
W NAGŁYCH przypadkach prosimy dzwonić pod numer 
(630) 308-2609 lub na parafię (708) 467-0436.  
Przepraszamy i zapraszamy ponownie do biura w 
czwartek, 6 pażdziernika. 
 
 
OTWARCIE KSIĄZKI INTENCJALNEJ NA  
2023 ROK 
Książka Intencjalna na 2023 zostanie otwarta w PIĄTEK,  
7 PAŻDZIERNIKA.  Osoby, które pragną zamówić intencje 
Mszy św. za swoich bliskich zapraszamy do biura 
parafialnego w piątek 7 pażdziernika od godz. 6.00 do 
8.00 wieczorem oaz w sobotę od godz. 9.00 do 10.30 
rano.  Intencje będzie można również zamówić w 
niedzielę, 9 października po porannych Mszach świętych. 

W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY: 
 
4 PAŻDZIERNIKA—ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
4 października w Kościele katolickim oddajemy cześć 
jednemu z najbardziej wyjątkowych świętych. Prawie 
każdy cywilizowany człowiek słyszał bowiem o św. 
Franciszku z Asyżu, który żył na 
przełomie XII i XIII wieku. Dzieje 
tego niezwykłego człowieka 
poruszają serca i umysły nie tylko 
młodych ludzi na całym świecie. 
Ujmuje on ich przede wszystkim 
rozbrajającą wręcz prostotą życia 
oraz totalnym oddaniem się służbie 
Stwórcy i drugiemu człowiekowi.  
Postać św. Franciszka z Asyżu wciąż 
zadziwia, oczarowuje 
współczesnego człowieka, który - 
choć tak niepodobny do Biedaczyny 
- na samo wspomnienie średniowiecznego świętego poety 
przystaje i uśmiecha się życzliwie. Franciszek to chyba 
jedyny święty w całym katolickim panteonie, który nie ma 
wrogów, nawet wśród rozmaitych fundamentalistów 
wiary i ideologów - „zbawców świata”. Jest osobą 
powszechnie akceptowaną. Nikt nie oskarża go ani o tanią 
dewocję, ani o przesadną pobożność. Franciszek jest 
zupełnie współczesny, choć zarazem tak bardzo różny od 
swych „rówieśników” z XXI wieku. 

 

5 PAŹDZIERNIKA -  WSPOMNIENIE ŚW. 
FAUSTYNY KOWALSKIEJ 
Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. Od 

dzieciństwa 
odznaczała się 
pobożnością, 
umiłowaniem 
modlitwy, 
pracowitością i 
posłuszeństwem oraz 
wielką wrażliwością 
na ludzkie biedy. Jej 
bogate życie 

wewnętrzne wspierane było poprzez wizje i objawienia. 
22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa 
Miłosiernego. Chrystus uczynił s. Faustynę odpowiedzialną 
za szerzenie kultu Jego Miłosierdzia. Polecił pisanie 
Dzienniczka poświęconego tej sprawie, odmawianie 
nowenny, koronki i innych modlitw do Bożego 
Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 15 Faustyna czciła Jego 
konanie na krzyżu. Wyniszczona fizycznie, mistycznie 
zjednoczona z Bogiem, zmarła w opinii świętości 5 
października 1938 r., mając 33 lata. 
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 MIĘDZYNAROWODOWA WYSTAWA 
O CUDACH EUCHARYSTYCZNYCH, 
AUTORSTWA BŁOGOSŁAWIONEGO 
CARLO ACUTIS 
Wczoraj podczas Mszy św. wieczornej połączonej ze 
Spotkaniem Lednickim wprowadziliśmy do naszej parafii 
relikwie bł. Carlo Acu sa (1991-2006), 15-letniego chłopca, 
który został błogosławionym przed Papieża Franciszka 10 
paździenierka 2020r. w Asyżu. 
 
Stowarzyszenie Adoracji Eucharystycznej im. św. Jana 
Pawła II i przy  współpracy z Rycerzami Kolumba, z dumą 
przedstawia Watykańską Międzynarodową Wystawę pt. 
Cuda Eucharystyczne Świata w dniu dzisiejszym w naszej 
Misji w Sali pod kościołem.  Wystawa została 
zaprojektowana i stworzona przez Błogosławionego Carlo 
Acu s.  Wystawa przedstawia niektóre z głównych cudów 
eucharystycznych, które miały miejsce na przestrzeni 
wieków w różnych krajach świata, które zostały uznane 
przez Kościół. Przez fotografie, opisy historyczne i tablice 
informacyjne można zobaczyć miejsca, w których 
wydarzyły się cuda. Aktualna wystawa zawiera 153 tablice, 
które służą do wyjaśnienia 152 cudów eucharystycznych. 
Wystawa odwiedziła już ponad 3000 parafii we Włoszech, 
USA, Kanadzie i wielu innych krajach i została 
przetłumaczona na wiele języków.  
 
Jako apostoł Eucharys i, Błogosławiony Carlo postanowił 
wykorzystać swój talent informatyczny do zaprojektowania 
i stworzenia międzynarodowej wystawy na temat „Cudów 
Eucharystycznych”.  Miał wtedy tylko 11 lat.  Bł.Carlo 
poruszony widząc kilometrowe kolejki, w których ludzie 
stoją godzinami, by zobaczyć gwiazdę muzyki rockowej lub 
film, a puste kościoły szukał sposobu, aby „otworzyć 
ludziom oczy” na największy cud -Jezusa w 
Eucharys i. Twierdził, ze ludzie nie zdają sobie sprawy z 
tego co tracą, bowiem w przeciwnym razie kościoły byłyby 
tak pełne, że ciężko byłoby wejść do środka.  
 
Żarliwie powtarzał, że w Przenajświętszym Sakramencie 
Jezus jest obecny w taki sam sposób, jak 2000 lat wcześniej 
w czasach Apostołów, z tą różnicą, że wówczas, by 
zobaczyć Jezusa, ludzie byli zmuszeni ciągle się przenosić, 
podczas gdy my, obecnie, mamy dużo więcej szczęścia, 
gdyż możemy Go znaleźć w dowolnym kościele blisko 
domu. Jak mawiał: “Jerozolimę mamy pod domem”. W 
związku z tym, w wieku 11 lat Carlo zdecydował się 
zorganizować wystawę na temat Cudów eucharystycznych 
uznanych przez Kościół.  Zapraszamy na wystawe, aby 
przez wstawiennictwo Bł. Carlo Acu s’a przywracać 
wiernym świadomość o prawdziwej obecności Jezusa w 
Eucharys i.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

C A R L O 
ACUTIS  
zmarł w 2006 roku, 
mając 15 lat. Chętnie 
wykorzystywał internet 
do ewangelizacji i 
propagowania wiary, 
stąd dziś mówi się o nim 
jako o patronie 
internetu.  Urodził się 3 
maja 1991 w Londynie, gdzie jego rodzice Andrea i Antonia 
przebywali okresowo ze względów zawodowych. We wrześniu 
tegoż roku wrócili do swego rodzinnego Mediolanu i odtąd całe 
życie przyszłego sługi Bożego było związane z tym miastem. 
Bardzo szybko ujawniły się jego wielkie zdolności umysłowe i 
duchowe. 
 
Od najmłodszych lat był pogodnym, uśmiechniętym dzieckiem, 
otwartym nie tylko na najbliższych, którym często okazywał 
miłość, ale także na wszystkich, z którymi się spotykał.  Jego 
ulubionymi wzorami byli błogosławieni pastuszkowie z Fa my 
Hiacynta i Franciszek Marto oraz święci Dominik Savio, Alojzy 
Gonzaga i Tarsycjusz – męczennik Eucharys i z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Obok codziennej komunii św. drugim 
filarem jego pobożności był kult maryjny. Wiele czasu Carlo 
spędzał też na adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Darzył wielkim szacunkiem współczesnych sobie papieży Jana 
Pawła II i Benedykta XVI, za których często odprawiał pokutę i 
modlił się.  
 
Będąc wielkim czcicielem Maryi Panny, uważał Ją za swoją 
matkę i obrończynię. Codziennie odmawiał różaniec.  Pod 
wpływem lektury “Traktatu o Czyśćcu” św. Katarzyny Fieschi z 
Genui (1447-1510), w którym opisywała ona swe wizje cierpień 
dusz czyśćcowych, postanowił modlić się za grzeszników, aby 
nigdy nie trafiali do tego miejsca. Carlo bronił też świętości 
rodziny, występując przeciw rozwodom, oraz życia w obliczu 
zagrożeń przez aborcję i eutanazję. 
 
Jego twórcze i pięknie rozwijające się życie zakończyło się 
bardzo wcześnie. W październiku 2006 wykryto u niego ostrą 
nieuleczalną postać białaczki. Trafił do szpitala w Monza koło 
Mediolanu, gdzie jednak nie tracił optymizmu i uśmiechu, z 
którego był powszechnie znany. Odwiedzającym go rodzicom, 
bliskim i znajomym powiedział, że ofiarowuje “swe cierpienia 
Panu, za papieża i Kościół, aby uniknąć czyśćca i iść prosto do 
nieba”. I z uśmiechem na twarzy zmarł w szpitalu 12 
października 2006 w wieku zaledwie 15 lat w opinii świętości 
jako “mały wielki i cudowny przyjaciel i apostoł Jezusa 
Chrystusa”. 
Zgodnie z jego życzeniem pochowano go w gołej ziemi na 
cmentarzu miejskim w Asyżu – mieście św. Franciszka, którego 
bardzo kochał i podziwiał. To tam właśnie został wyniesiony na 
ołtarze. 
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