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"Różaniec, to moja 
ulubiona modlitwa! 
Taka wspaniała 
modlitwa! Wspaniała 
w jej prostocie  
i jej głębi.  
Odmawiając różaniec 
rozmawiamy z Maryją, 
powierzamy Jej ufnie 
wszystkie nasze troski i 
smutki, radości i 
nadzieje. Z głębi 
mojego serca 
zachęcam wszystkich 
do jej odmawiania." 

22 PAŹDZIERNIKA 
UROCZYSTOŚĆ  
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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: 
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, 
od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz 
Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo 
od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do 
przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w 
sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, 
przysposobiony do każdego dobrego czynu. 
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie 
sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie 
potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą 
cierpliwością, ilekroć nauczasz. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że 
zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście 
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do 
niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». 
Przez pewien czas nie chciał». 
Lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z 
ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca 
i nie zadręczała mnie»”. 
I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 
A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. 
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” 
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PIERWSZE CZYTANIE          
Czytanie z  Księgi Wyjścia 

   EWANGELIA                  
  Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. 
Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: "Wybierz sobie 
mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro 
stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił 
polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. 
Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. 
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael 
miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę 
Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i 
położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś 
jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób 
aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione 
wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud 
ostrzem miecza. 
 
 
 
 

Wznoszę swe oczy ku górom: 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 
Pomoc moja od Pana, 
który stworzył niebo i ziemię. 
 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca 
 
On nie pozwoli, by się potknęła twa noga, 
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże. 
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 
Ten, który czuwa nad Izraelem. 
 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca 
 
Pan ciebie strzeże, 
jest cieniem nad tobą, 
stoi po twojej prawicy. 
Nie porazi cię słońce we dnie 
ani księżyc wśród nocy. 
 
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca 
 
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 
ochroni twoją duszę. 
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, 
teraz i po wszystkie czasy. 

   DRUGIE CZYTANIE          
     Czytanie z Listu św. Pawła    

 

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca 



 

  

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  na niedzielę 23pazdziernka   
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 INTENCJE MSZY ŚW. NA  dzisiejszą NIEDZIELĘ 

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

8.00 — Za +Anny Naglak 
10.00 —  Za _Stefana Dziąba  w 2 rocznicę śmierci 
12.00 — O Boże bł. dla Szymona i Julity Sularz w r. Ślubu 
18.00 — Za +Józefy i Anotniego Stec i Stanisławy Gieroba  

 

Niedzielna KOLEKTA  
 

9 października — $6,128 
 

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.    

6:30  —  Msza św. gregoriańska za  + Marię Styrczula 
 
8:00  — Za +Jadwigę Kierklo w 2 rocznicę śmierci 
10:00 — Za + Józefa Marek w 17 rocznicę śmierci 
12:00 — Za + Łukasza Szczepanika 
18:00 — O Boże bł. Dla Pauliny Piekarczyk z racji Urodzin 
 

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

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

•  Codziennie: 
          po Mszy św. o godz. 7:00 pm             
• w soboty: 
        po Mszy św. o godz. 5.00pm wieczzorem 
• w niedziele: 
        o godz. 9.30 rano czyli pół godziny przed Mszą św.  
        o godz. 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota — 22 października 
Uroczystość Odpustowa ku czci  
św. Jana Pawła II  
 

Msze św. o godz. 7.00 i 8.00 rano   
 
Uroczysta Msza św. Odpustowa o godz. 
5.00 pm, której przewodniczył bedzie  
Ks. Prałat Sławomir Oder,  Postulator 
beatyfikacji i kanonizacji św. Jana  
Pawła II. 
 
Niedziela 23 października  
Godz. 8 am — Msza Św. pod 
przewodnictwem Ks Biskupa Piotra 
Turzyńskiego, delegata Konferencji 
Episkopatu Polski do spraw Polonii. 
 

SPOTKANIA BIBLIJNE 
Zapraszamy na spotkania biblijne w każdy wtorek do sali 
pod kościołem . Spotkania odbywają sie po Mszy św.  o 
godz. 7.00 wieczorem. 
 
SPRZEDAŻ ZNICZY 
Tak jak w każdym roku tak i teraz Fundacja 
Jana Pawła II będzie ponownie  prowadzić 
sprzedaż zniczy po każdej Mszy świętej w sali 
pod kościołem.  Mamy bardzo szeroki wybór 
od najmniejszych do największych!     
Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony 
w całości na cele Fundacji.   Serdecznie zapraszamy!  
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Święty z Wadowic – Jan Paweł II.  
Koncert muzyczny o Papieżu – Polaku  
 
Niedziela, 23 października godz. 3:00PM  
w naszym kościele 
 
 
Serdecznie zapraszamy na koncert z piosenkami z widowiska „Święty z Wadowic – Jan Paweł II”, które odbędzie się w naszej Misji 
w niedziele 23 października o godz. 3:00pm.   
 
ŚWIĘTY” to pierwsze w polskiej historii widowisko muzyczne o jednym z najważniejszych i najbardziej zasłużonych 
Polaków – Świętym Janie Pawle II.  Jego mądrość, odwaga i ogromna siła zmieniały bieg historii – tak szczególnie trudnej 
historii XX i XXI wieku, w której świat stanął w obliczu wojen, kryzysów, ataków na wolność i godność człowieka. 
 

Widowisko „ŚWIĘTY”, powstało specjalnie 
na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016  i 
zostało zaprezentowane szerokiej publiczności 
w dniu 28 lipca 2016 roku, plenerowo na 
wadowickim rynku – przed domem 
rodzinnym Karola Wojtyły. 
 
To tu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach, 
przyszedł na świat. Tu jako skromny ksiądz z 
Krakowa rozpoczynał swoją kapłańską posługę, 
która miała zaprowadzić Go aż do Stolicy 
Piotrowej.  Wreszcie tutaj znajdowały się bliskie 
Mu miejsca, do których później już jako Papież 
często wracał – ukochane Tatry, Sanktuarium 
Maryjne w Ludźmierzu, Sanktuarium Pasyjno – 
Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze czy adres na zawsze już związany z 
Jego postacią – Franciszkańska 3 w Krakowie. 
 
Koncert będą doskonałą okazją do 
przypomnienia o mądrości i nauce Świętego 
Jana Pawła II.  Jego nauka zostanie przekazana 
przez wybitnych artystów (wokalistów, 
aktorów, muzyków) sceny polskiej. Piosenki z 
widowiska poruszają rożne tematy, 
które Święty Jan Paweł II podejmował podczas 
swoich licznych pielgrzymek oraz przedstawiają 
Jego poglądy i najważniejsze myśli.  Koncerty są 
oddaniem hołdu Papieżowi Polakowi, sposobem 
na pokazanie światu wartości, które wyznawał. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

WSTĘP WOLNY! 
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22 PAŹDZIERNIKA—WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II 
 

JAK PRYMAS WYSZYŃSKI 
PAPIEŻA WYBIERAŁ 

14 października 1978 r. do Kaplicy Sykstyńskiej wchodzi 111 
kardynałów z 49 krajów. Nikt z nich nie przeczuwa, że za 2 
dni zmienią bieg historii 
 
Śmierć Jana Pawła I, po zaledwie 33-dniowym pontyfikacie, 
jest ogromnym szokiem także dla kardynałów. Zastanawiają 
się, co przez to doświadczenie chciał im powiedzieć Duch 
Święty. Nie mają czasu na dogłębne analizy, bo termin 
nowego, drugiego już konklawe w 1978 r. zbliża się wielkimi 
krokami.  Do Kolegium Kardynalskiego dociera informacja o 
manifeście wybitnych ojców soborowych, którzy domagają 
się charyzmatycznego pasterza. Kardynałowie mają świado-
mość, że nowy papież powinien być człowiekiem o silnej, 
wyrazistej osobowości, który byłby zdolny zahamować 
kryzys w Kościele.  
 
Wojtyła powodem konfliktu z Sowietami? 
Niektórzy z wpływowych kardynałów niewłoskich stawiają 
na kandydatów spoza Włoch. O metropolicie krakowskim 
dużo się mówi przed konklawe w kręgach Kurii Rzymskiej. 
Cieszy się on tam opinią wspaniałego człowieka, zdolnego 
pasterza, ale nikt poważnie nie bierze pod uwagę jego kan-
dydatury. Dlaczego? Bo – jak wspomina w niedawnym 
wywiadzie dla PAP znakomity watykanista Luigi Acca oli – 
ich zdaniem, „wybór papieża z kraju komunistycznego byłby 
wielkim zagrożeniem, gdyż mógłby doprowadzić do kon-
fliktu z sowieckim systemem”. 
 
Daleki od takiego myślenia jest arcybiskup Wiednia kard. 
Franz König, który jeszcze przed konklawe daje nied-
wuznacznie do zrozumienia, że sytuacja w Kościele dojrzała 
do tego, by papieżem mógł zostać nie-Włoch. Kardynał do-
brze się orientuje w realiach socjalistycznych, bo jako 
pierwszy purpurat z Zachodu w charakterze nieformalnego 
przedstawiciela papieża odwiedza kraje Europy Środkowo-
Wschodniej. Zna abp. Wojtyłę z jego wizyt w Wiedniu i ze 
swoich rewizyt w Krakowie. Ceni jego intelekt, walory mo-

ralne i talenty duszpasterskie. W rozmowach z członkami 
Kolegium Kardynalskiego sonduje możliwość wyboru nie-
Włocha i w tym kontekście wymienia nazwisko Wojtyły, 
lobbując, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, za jego kandydaturą. 

 

Dlaczego Prymas odmówił 
Kardynał König rozmawia także na ten temat z kard. 
Wyszyńskim. Wedle znanej anegdoty, słowa arcybiskupa 
Wiednia o godnym następcy św. Piotra z Polski Prymas od-
nosi do siebie, choć jedzie na konklawe z absolutnym prze-
konaniem, że papieżem powinien zostać Włoch. Znane są 
jego wypowiedzi sprzed konklawe na ten temat, zapisuje 
także to przekonanie w „Pro memoria”. 
 
Kiedy dwaj główni faworyci włoscy blokują się nawzajem, bo 
żaden z nich nie może uzyskać wymaganej większości 
głosów, w przerwie między głosowaniami zgłasza się do Pry-
masa grupa elektorów z pytaniem, czy przyjąłby wybór. 
Kardynał Wyszyński zdecydowanie odmawia i po raz kolejny 
wyraża przekonanie, że papieżem powinien zostać Italczyk. 
Tłumaczy się ponadto zaawansowanym wiekiem, brakiem 
wszechstronnego przygotowania oraz koniecznością obrony 
Kościoła na Wschodzie, co określa jako swoje życiowe za-
danie. „Do mnie należy nawet paść na granicy polsko-
sowieckiej, gdyby Bóg tego ode mnie zażądał” – czytamy w 
„Pro memoria”. Mówi jednak kardynałom: „Gdyby wybór 
padł na kard. Wojtyłę, uważam, że miałby obowiązek wybór 
przyjąć, gdyż jego zadania w Polsce są inne”. Kiedy Prymas 
się orientuje, że szanse metropolity krakowskiego rosną, 
staje się gorącym rzecznikiem jego kandydatury. 
 
To Jej dzieło! 
Drugiego dnia konklawe, wobec niemożności uzyskania 
przewagi jednego z włoskich kandydatów, kard. König pod-
czas posiłków wymienia nazwisko kard. Wojtyły, czym daje 
do zrozumienia, że będzie na niego głosował. 
Nazajutrz, 16 października, po obiedzie, jak wynika z 
lakonicznych zapisków Prymasa, przejmuje on inicjatywę. 
Staje się, używając języka piłkarskiego, głównym 
rozgrywającym. W „Pro memoria” zapisuje: „Po obiedzie 
długa moja rozmowa z kard. Królem, a później z kard. Kö-
nigiem. Nic więcej! Później z kardynałami niemieckimi. Nic 
więcej!”. Co to oznacza – wiadomo. „Kardynał Wyszyński 
przesuwa się do metropolity krakowskiego, który siedzi za 
nim w drugim rzędzie, i prosi go o przyjęcie wyboru. „Gdyby 
Księdza Kardynała wybrano, proszę pomyśleć, czy nie 
przyjąć imienia Jana Pawła II. Dla włoskiej opinii publicznej 
byłoby to obrócenie na dobro tego kapitału duchowego, 
który zebrał Jan Paweł I” – czytamy w „Pro memoria”. 
Podczas homagium obaj płaczą. Prymas wspomina po pow-
rocie do Polski w jednym z kazań: „(...) usta nasze niemal 
jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogór-
skiej: to Jej dzieło! Wierzyliśmy w to mocno i wierzymy 
nadal”. 
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