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MISJA POLSKA
KOŚCIÓŁ
OJCÓW CYSTERSÓW

pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA

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

ADRES:
116 Hilton Street
Willow Springs, Illinois 60480
KONTAKT:
Sekretariat:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Elżbieta Ceisel –Mikowska
(708) 467 - 0436 wew. 110
(708) 467 - 0479
cistercianmission@gmail.com

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 Mądrości

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy
porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość,
bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi,
by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w
nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu?
Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz
wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia.
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie.
Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz,
przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w
Ciebie, Panie, uwierzyli.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Pawła
Bracia:
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was
godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was
wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w
was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i
naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy was, bracia,
abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu
ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez
list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień
Pański.

Alleluja, alleluja, alleluja
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Alleluja, alleluja, alleluja

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam
pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i
bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to
jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do
niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i
przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: „Do
grzesznika poszedł w gościnę”.
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”.
Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem
tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Maria Styrczula
8:00 — Za +Mariana Mazur i Genowefęi Aleksandra Kędzior
10:00 — Za dusze wszystkich zmarłych z rodziny Cetera
12:00 — Za + Łukasza Szczepanika
18:00 — O Boże bł. dla Pauliny Piekarczyk z racji Urodzin
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 6 listopada
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Helenę Komperda
8:00 — Za Zofię Boblak e 1 rocznicę śmierci
10:00 — Za zmarłych z rodzin: Pękala, Orloff, Ziętek, Wilk,
Kwiecień, Pająk, Kmak, Dajnowiec i dusze w czyśccu
zapomniane
12:00 — Za +Stanisława Leja w 24r. Śmierci
18.00 — Za +Tadeusza Kazmierskiego i syna Jana

RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIETYCH

DZIĘKUJEMY!

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)

Serdeczne podziękowania wszystkim za udział w
uroczystościach odpustowych ku czci Św. Jana Pawła II jak
i koncercie przygotowanym na jego cześć.
Wszystkim tym , którzy nam pomagali w przygotowaniu
Uroczystości za wszelką pomoc i ofiary na kwiaty i dary
ofiarne składamy Bóg zapłać.

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.

ZMIANA ADRESU ZAMIESZKANIA
Zwracamy się z prośbą do parafian, którzy są już
zarejestrowani w naszej misji, by przy zmianie adresu
lub numeru telefonu skontaktowali się z biurem
parafialnym w celu przekazania nowych informacji:
(708) 467-0436 wew. 110 lub o przesłanie informacji
drogą e-mailową na adres:
cistercianmission@gmail.com.
GODZINY OTWARCIA BIURA
PARAFIALNEGO
Wtorki I czwartki i piątki:
od godz. 6 do 8 wieczorem oraz
soboty: 9.00 do 10.30 rano
Kontakt: (708) 467-0436 wew. 110
lub drogą emailową pisząc na adres:
cistercianmission@gmail.com

Niedzielna KOLEKTA
23 października — $6,894
Niedziela Misyjna — $3,569
Bóg zapłać!

Szczególne podziękowania kierujemy do polskich szkół:
Im Marii Konopnickiej z Oak Lawn i Królowej Jadwigi z
Burridge za uczestnictwo z pocztami sztandarowymi.
Jak również pocztom
sztandarowym Kół
góralskich:
Koło Witów 27
Koło Dzianisz 33
Koło Czarna Góra 64
Koło Gronków 29
Koło Bukowina
Tatrzańska 52
Koło Białka
Tatrzańska 42
Koło Kościelisko
Polaniorze 54
Koło Klikuszowa 53
Koło Ratułów 55
Koło Szaflary 24
W poniedziałek 31 wieczorem od 6.00 do 7.00.
spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Św.
Również w poniedziałek, 31 października Msza św. o godz.
7.00 wieczorem będzie w intencji
naszych Grup Różańcowych i
wszystkich tych, którzy uczestniczyli w
Nabożeństwach. To juz ostatnie w tym
roku Nabożeństwo Różańcowe, zatem
serdecznie wszystkich zapraszamy!
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UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Wtorek – 1 LISTOPADA 2022
Święto Obowiązkowe
Porządek Mszy świętych:
Rano o godz. 7:00 I 10:30
Wieczorem o godz. 19.00

DZIEŃ ZADUSZNY –
2 listopada 2022
Porządek Mszy św.
Rano o godz. 7:00; 8:00 I 10:30
Wieczorem o godz. 19.00
Dodatkowo, o godz. 3:00
po południu zapraszamy
na Procesję I Nabożeństwo
za zmarłych
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SPRZEDAŻ ZNICZY
Dzisiaj po każdej Mszy św oraz w Uroczystość
Wszystkich świętych 1 listopada i Dzień Zaduszny
2 listopada, Fundacja Jana Pawła II będzie
prowadzić sprzedaż zniczy po każdej Mszy
świętej. W niedzielę zapraszamy do sali pod
kościołem. Podobnie jak w ubiegłym roku mamy
bardzo duży wybór różnorakich zniczy!
Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na cele,które
wspiera Fundacja. Serdecznie zapraszamy!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Najbliższy piątek, 4 listopada to Pierwszy Piątek miesiąca.
Po Mszy św. o godz. 8.00 rano Nabożenstwo pierwszopiątkowe.
Od godz. 3.00pm do 7.00pm adoracja Najswiętszego
Sakramentu. Podczas trwania adoracji możlliwość spowiedzi
pierwszopiątkowej. O godz. 7.00pm – Msza św. i Nabożenstwo
do Najświęszego Serca Pana Jezusa.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W sobotę 5 listopada serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo
Wynagradzające do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny, które rozpoczniemy o godz. 7:00 wieczorem z Mszą św. o
godz. 9.00pm i o północy.

Dzisiaj I jutro w zakrystii i po Mszach św. przyjmujemy „Wypominki” za naszych bliskich zmarłych,
których przez cały miesiąc listopad będziemy polecać modlitwie Wypominkowej. Z tyłu kościoła są
położone kartki, które prosimy czytelnie wypełnić
podając nazwiska naszych bliskich zmarłych.

Potrzeba zadośćuczynienia i modlitwy —
Matka Boża za pośrednictwem siostry Łucji kilkakrotnie
ponawiała swą prośbę o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu
Sercu. Ojciec Święty Jan Paweł II spełnił Jej życzenie i uczynił to
25 marca 1984 r. na placu św. Piotra w Rzymie w obecności wielu
biskupów i w duchowej łączności z episkopatami całego świata.
Wciąż pozostaje jednak do wykonania drugie zadanie dotyczące
nabożeństwa pierwszych sobót, którego intencją jest
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu
Sercu Maryi: bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalnemu Poczęciu,
przeciwko jej dziewictwu i Bożemu macierzyństwu, grzechy
obojętności, wzgardy, a nawet nienawiści do Niepokalanej
Matki, bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej, bezczeszcząc Jej
święte wizerunki. Wciąż potrzeba naszej modlitwy
wynagradzającej.

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

SPOTKANIA BIBLIJNE

WYPOMINKI, CZYLI MODLITWA
KOŚCIOŁA ZA ZMARŁYCH
Wypominki to nie moja prywatna modlitwa za
zmarłych, ale modlitwa całego Kościoła.

Zapraszamy na spotkania biblijne w każdy wtorek po
Mszy św. o godz. 7.00 wieczorem w sali pod kościołem.

CZY MYŚLAŁEŚ KIEDYŚ, ABY ZOSTAĆ
MINISTRANTEM?
Ministrantami są chłopcy, którzy wykonują różne posługi przy
ołtarzu. Bycie ministrantem to czas radości i rozwijania swoich
umiejętności i zdolności. Musicie wiedzieć, że głównym
powołaniem ministranta jest przede wszystkim przyjaźń z
Bogiem i z ludźmi. Chętnych, prosimy o zgłoszenie się do
zakrystii.
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ODPUSTY ZA ZMARŁYCH
Pierwsze dni listopada stanowią zaproszenie do uzyskania przez wiernych odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już
co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla
siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za
zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.
Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych
dniach:

Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez
cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach
publicznych można uzyskać odpust zupełny,
ale tylko jeden raz.
Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św. (Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli
jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)

W dniach 1-8 listopada można pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie
cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie
cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
Ważne: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu
danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej
można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust
zupełny.

ZMIANA CZASU
NA ZIMOWY
6 LISTOPADA O GODZ.
2.00AM COFAMY
WSKAZÓWKI ZEGARA
O GODZINĘ DO TYŁU.
ŚPIMY O GODZINĘ
DŁUŻEJ!
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