„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim
imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie
podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i
przewrotach.”
(z Ewangelii św. Łukasza)
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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 Proroka Malachiasza

Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i
wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich
ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie
pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce
sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach.
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Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew
porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami
niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w
Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny
chleb jedli.

Alleluja, alleluja, alleluja
Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Alleluja, alleluja, alleluja

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu św. Pawła

Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie
wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie
jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i
zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być
ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to,
aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto
nie chce pracować, niech też nie je!

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona
pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie
czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie
znak, gdy to się dziać zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić:
„To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I
nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To
najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi”
i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i
wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z
powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i
namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i
mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie
mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i
przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos
z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie
wasze życie».
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Helenę Komperda
8.00 — Za +Andrzeja Cetera w rocznicę śmierci
10.00— Za +Stanisława Trybułę
12.00 — Za +Mariannę i Pawła Warciak
18.00 — Za +Józefa Leja w 20 rocznicę śmierci

LISTOPAD MIESIĄCEM MODLITWY
ZA ZMARŁYCH
Przypominamy, że w miesiącu listopadzie
wieczorne Msze św. są odprawiane codziennie
o godz. 19.00. Podczas wszystkich Mszy św. pamiętamy i
modlimy się za naszych bliskich zmarłych oraz odczytujemy
Wypominki. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny oraz
przyjaciół tych, którzy od nas już odeszli na wspólną
modlitwę o zbawienie ich dusz.

RADIOWA I INTERNETOWA TRANSMISJA
MSZY ŚWIETYCH
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

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
6 listopada — $6,321
Bóg zapłać!
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 20 listopada
6:30 — Msza św. gregoriańska za + Helenę Komperda
8:00 — O potrzebne łaski dla Grzegorza z racji Urodzin
10:00 — Za +Tadeusza Zuwała
12:00— Za + Jakuba Bugajskiego
18:00 — Za +Katarzyny Klis

33 Niedziela Zwykła

Str. 5

PATRON TYGODNIA
16 listopada

Matka
Miłosierdzia —
Matka Boża Ostrobramska
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej
świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki
ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak mnie dziecko do
zdrowia powróciłaś cudem... (Adam Mickiewicz)
Któż z nas nie zna słów z Inwokacji do „Pana Tadeusza”!
Któż z nas nie zna historii o cudownym uzdrowieniu Adama
Mickiewicza przez Maryję! 16 listopada przypada święto
Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, zwanej prosto,
od serca - Matką Miłosierdzia.
Dlaczego „Ostra” brama?
Historycy specjalizujący się w średniowiecznych zwyczajach
wspominają o umieszczaniu we wnękach wież bramnych,
nad bramą, świętych obrazów. Wilno miało pięć (później
dziewięć) bram miejskich. Wśród nich była Brama
Miednicka (od drogi prowadzącej do Miednik), nazywana
Ostrą, od nazwy południowego przedmieścia „Ostry
Koniec”. Stąd przyjęło się, że cudami słynący obraz Maryi
jest z Ostrej Bramy, a nie z Bramy Miednickiej.
Na bramie pierwotnie znajdował się napis w języku polskim:
„Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się”,
jednak w 1867 r., z polecenia Rosjan, zamieniono go na
napis w języku łacińskim. Po odzyskaniu Wilna przez Polskę
pierwotny napis przywrócono, jednak po 1946 r. ponownie
go usunięto, zastępując łacińskim.

Miłosierdzie w Ostrej Bramie
Ostra Brama wiąże się w istotny sposób z kultem
Miłosierdzia Bożego nie tylko dzięki wizerunkowi Matki
Miłosierdzia. Znany obraz Jezusa Miłosiernego został
namalowany w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego i
wystawiony publicznie właśnie w Ostrej Bramie w dniach 26
-28 kwietnia 1935 r. To tutaj św. Faustyna miała wizję
triumfu Miłosierdzia Bożego.
Nie znamy twórcy obrazu Panny Świętej. Matka
Miłosierdzia pochyla głowę w prawo, Jej smukłą szyję zdobi
szal. Twarz Maryi jest poważna, półprzymknięte oczy dodają
Jej powagi, ręce trzyma skrzyżowane na piersiach.
Nieodłącznie przedstawiana jest z półksiężycem - w dolnej
części obrazu. Srebrzysty półksiężyc z wygrawerowanym
napisem: „Dzięki Tobie składam, Matko Boska, za
wysłuchanie próśb moich i proszę Cię, Matko Miłosierdzia,
zachowaj mnie w łasce” jest wotum z 1849 r. Wota
rozmaitych kształtów pokrywają ściany całej niewielkiej
kaplicy.
Nie każdy wie, że jest to jeden z nielicznych obrazów Matki
Bożej z dwiema koronami (nałożonymi jedna na drugą).
Korony są ze złoconego srebra: jedna barokowa dla
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Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski.
Do kaplicy prowadzą schody, które pielgrzymi często
pokonują na kolanach. Marszałek Polski Józef Piłsudski był
wielkim czcicielem Pani z Ostrej Bramy, wizerunek Maryi
Ostrobramskiej miał nad swoim łóżkiem. Po zajęciu Wilna
marszałek na kolanach przeszedł długie schody wiodące do
cudownej kaplicy. Papież Pius XI był świadkiem, jak
Piłsudski modlił się żarliwie przed cudownym Obrazem i dał
do poświęcenia dwa obrazki przedstawiające Matkę
Miłosierdzia, aby je zawiesić nad łóżkami jego córek. Kiedy
marszałek umarł, do trumny włożono mu sygnet z
wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej.

Cuda — Co roku w listopadzie w Ostrej Bramie wierni i
pielgrzymi odmawiają tzw. Godzinki Ostrobramskie ku czci
Najświętszej Maryi Panny. Ich treścią są m.in. cuda i łaski,
jakich Matka Miłosierdzia nie szczędziła w ciągu wieków
swoim czcicielom.
W 1715 r. pożar strawił drewnianą kaplicę. Cudowny obraz
wyniósł z pożaru młody zakonnik. Było to cudowne
zdarzenie, gdyż zwykle obraz niosło czterech mężczyzn.
13 marca 1744 r. Józef Porzecki, czerpiąc wodę ze studni,
nagle przechylił się i wpadł do niej, ale wpadając, zawołał:
„Najświętsza Panno Ostrobramska, ratuj!”. Został cudem
„zatrzymany” w połowie studni i wyszedł z niej bez niczyjej
pomocy.
Warto wspomnieć, że Stanisław Moniuszko darzył
osobistym kultem Matuchnę Wileńską i napisał aż cztery
„litanie Ostrobramskie”. Kompozytor przyjechał do Wilna
dzięki damie swego serca Aleksandrze Mullerównie. Ślub z
ukochaną i wymiana obrączek miały miejsce przed
cudownym obrazem Matki Bożej.
W Polsce około 30 parafii ma za patronkę Matkę Bożą
Ostrobramską.

Uzdrowienia Maryjne — Trudno sobie dziś wyobrazić
literaturę polską bez Adama Mickiewicza. Matka z Ostrej
Bramy nie uzdrowiła go jednak z grypy czy innej choroby
wieku dziecięcego, jak się powszechnie sądzi. Wynajęta
niania, trzymając chłopca na ręku, wychyliła się z okna
wysokiego budynku, a ten wypadł jej z rąk na bruk. Wskutek
upadku z wysoka chłopczyk stracił przytomność i mimo
zabiegów lekarza nie odzyskiwał świadomości. Wszyscy
stracili nadzieję na powrót do zdrowia malca, jednak
zrozpaczona matka ofiarowała życie syna Najświętszej
Maryi Pannie. Wówczas nastąpił cud: Adaś nie tylko
odzyskał przytomność, ale również zdrowie.
Również sługa Boży Jan Paweł II przypisywał Maryi
uratowanie z zamachu 13 maja 1981 r. Papież powiedział 13
maja 1994 r.: „Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki
Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie,
skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety
Adama Mickiewicza: «Panno święta...». Powiedziałem to na
koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium
ostrobramskim. I głos mi się załamał...”.
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