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SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
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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 Jeremiasza

To mówi Pan:
„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w
ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on
podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy
przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni,
ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest
jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad
wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia
się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w
roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać
owoców”.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu do Koryntian
Bracia:Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to
dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma
zmartwychwstania?
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie
zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na
zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni
politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy
spośród tych, co pomarli.

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławiony, kto zaufał Panu

Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą
występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Błogosławiony, kto zaufał Panu
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.
Błogosławiony, kto zaufał Panu
Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

EWANGELIA
Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał
się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie
mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża
Tyru i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was
należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem
będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się
będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna
Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza
nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już
pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód
cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i
płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo
bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”.
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INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH na niedzielę 13 lutego

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisławę Kępka

6:30 — Msza św. gregoriańska za + Stanisławę Kępka

8.00 — Za + Heleny i Jana Styrczula

8.00 — Za +Ludwika i Helenę Sowa

10.00—Za +Stanisława Trybułę

10.00 — O zdrowie i bł. Boże dla Janiny Dziąba

12.00 — Za +Wawrzyńca Działek w rocznicę śmierci
18.00 — Za +Stanisłwa Zimoń

Z racji Urodzin
12.00 — Za +Michała Pach
18.00 — Za +Stefana Ziętek

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)

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.

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

30 stycznia—$6,123
Bóg zapłać!

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2022 r.
Kolekta: 13 lutego
Odnowić wszystko… Boża obietnica i nasza
odpowiedzialność
Wiele rodzin w naszej parafii wkrótce otrzyma list od
Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie
zobowiązania finansowego na rzecz Kwesty Katolickiej. W
imieniu tych, którzy korzystają z posług duszpasterskich,
parafialnych i otrzymują pomoc finansową z funduszy
Kwesty, dziękujemy Państwu za Wasz dar. Prosimy o jak
najszybsze odesłanie swojej odpowiedzi.
Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspaniałe możliwości
odpowiedzi na wezwanie, aby „Odnowić wszystko… Boża
obietnica i nasza odpowiedzialność”. Poza wspieraniem
dzieł duszpasterskich i programów w całej Archidiecezji,
Kwesta Katolicka finansuje również posługi, które służą
wielką pomocą duszpasterstwu naszej parafii.
Dostrzeganie licznych darów otrzymywanych od Boga,
powinno skłaniać nas do coraz większej wdzięczności.
Wsparcie finansowe udzielone naszej parafii, archidiecezji i
Kościołowi na całym świecie jest jednym ze sposobów
dziękczynienia.
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11 LUTEGO - ŚWIATOWY DZIEŃ
CHOREGO
11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy
Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 1992
r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady
Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia - kard.
Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11
lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki
dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium
maryjnym. Podobnie będzie i w tym roku.
W Dniu Chorego w wielu kościołach organizowane będą
uroczyste liturgie, połączone z udzieleniem sakramentu
chorych, który dzisiaj coraz częściej jest zapomniany i
niedoceniony. Można zapytać: dlaczego? Być może dlatego,
że w pewnym momencie zło zastosowało dla deprecjacji
tego sakramentu świetną taktykę. Oto kiedyś zaopatrzono
go w nazwę „ostatnie namaszczenie”. W tej sytuacji
wzywano kapłana z namaszczeniem chorych w ostatnim
momencie życia, kiedy człowiek umierał. To wielki błąd.
Wypada przypomnieć, że sakramentem konających jest tak
zwany Wiatyk, czyli Komunia święta. To ona jest
sakramentem umierających, a nie namaszczenie chorych.
Komunia św., zjednoczenie z Chrystusem tu na ziemi, daje
gwarancję przekroczenia progu wieczności i wejścia w
szczęście wieczne. Dlatego Wiatyku można udzielić
człowiekowi nawet wtedy, gdy przyjął on już dwa razy
Komunię św. w tym dniu. Uległ na przykład wypadkowi i w
momencie śmierci można mu po raz trzeci udzielić Komunii
św.
Sakrament namaszczenia chorych jest czymś innym. Jest to
znak sakramentalny zostawiony przez Chrystusa jako
narzędzie uświęcenia naszego cierpienia. Przez ten
sakrament Chrystus chce nam pokazać, że cierpienie nie
musi człowieka niszczyć, może go doskonalić. W ten sposób
Chrystus nadał ludzkiemu cierpieniu sens. Oto człowiek
cierpiąc, może ubogacać siebie i innych. Św. Marek
wspomina, że uczniowie Chrystusa namaszczali chorych i
uzdrawiali. Św. Jakub mówi o tradycji pierwszych pokoleń
chrześcijan: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla
chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił
grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Jakie są skutki
tego sakramentu? Pierwszym, i to często, choć nie zawsze,
widocznym efektem sakramentu namaszczenia, jest
poprawa zdrowia chorego. Drugim skutkiem, tym razem w
dziedzinie ducha, jest oczyszczenie z grzechów. Gdyby
człowiek popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł się spowiadać,
czyli nie mógł skorzystać z sakramentu pokuty, to wtedy ten
sakrament gładzi grzechy. Może więc być udzielony zarówno
człowiekowi w stanie łaski uświęcającej, jak i grzesznikowi w
stanie grzechu ciężkiego.
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Sakrament namaszczenia chorych pozwala człowiekowi
wykorzystać cierpienie dla udoskonalenia własnego i dla
zbawienia świata. Przez ten sakrament cierpienie, które jest
ciężkim doświadczeniem, nie utrudnia, lecz pomaga w
dostępie do Eucharystii.
Nasuwa się logiczny postulat: ilekroć wybieramy się do
szpitala, powinniśmy przyjąć namaszczenie chorych. Pobyt w
szpitalu łączy się zazwyczaj z cierpieniem. Trzeba więc szukać
pomocy Bożej w zrozumieniu i odpowiednim przeżyciu jego
tajemnicy. Ludzie w podeszłym wieku, którzy czują się słabo,
mogą przystępować do tego sakramentu namaszcenia
chorych nawet raz w roku.
11 lutego jest dla niejednego z nas szansą odkrycia całego
bogactwa faktu, iż Chrystus w trosce o nasze zdrowie
fizyczne, psychiczne i duchowe zostawił nam specjalny
sakrament namaszczenia. Warto tego dnia w sposób
szczególny dziękować Chrystusowi za tę Jego pełną miłości
pamięć o wszystkich chorych. A jeśli nas samych dotyka niezależnie od wieku - jakieś cierpienie, poprośmy o
udzielenie tego sakramentu. Jest to głębokie religijne
przeżycie, które umacnia człowieka, dodaje sił i umożliwia
zachowanie chrześcijańskiej postawy w godzinach cierpienia.
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ZAŚWIADCZENIA dla PARAFIAN
DO ROZLICZENIA PODATKOWEGO
ZA ROK 2021
Od 25 stycznia rozpoczynamy wydawanie
zaświadczeń do roliczenia podatkowego.
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z
ogólną kwotą ofiar złożonych na naszą misję w 2021 roku,
proszone są o wypełnienie poniższego formularza i wrzucenie
do koszyka podczas niedzielnej kolekty lub
o kontakt z biurem parafialnym podczas godzin jego otwarcia
dzwoniąc pod nr 708-467-0436 wew. 110
Dzwoniąc, prosimy o podanie nazwiska, adresu lub nr.
kopertki oraz nr. telefonu . Przygotowane zaświadczenie
będzie wysłane pocztą lub do odebrania w zakrystii lub biurze

ZAŚWIADCZENIE DO ROZLICZENIA
PODATKOWEGO ZA ROK 2021
IMIĘ I NAZWISKO :
___________________________________________
___________________________________________
ADRES (prosimy zaznaczyć jeśli adres został zmieniony)
____________________________________________
___________________________________________
TELEFON:

______________________________

E-MAIL: ____________________________________
NR. KOPERTKI:

_____________

Osoby, które DODATKOWO złożyły ofiarę na naszą
Misję (poza ofiarą składaną w kopertki) proszone są o
zaznaczenie tej kwoty i wpisanie na jaki cel ofiara została
zlożona:

Kwota: $ _________________
Cel: _______________________________________
____________________________________________
Zaświadczenie:
WYSŁAĆ POCZTĄ: ____ ODBIORĘ w BIURZE ______
ZOSTAWIĆ W ZAKRYSTII ______
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CHURCH NAME AND NUMBER —
Our Lady Mother of the Church Polish Mission #977990
ADDRESS —
116 Hilton Street
Willow Springs, IL 60480
PHONE —
Elizabeth Ceisel-Mikowska
630-308-2609
SOFTWARE —
Microsoft Publisher 2007
Adobe Acrobat 7.0
Windows 2007 Professional with Service Pak 4
PRINTER —
HP Color Laser
TRANSMISSION TIME—
Friday, 9:00AM
NUMBER OF PAGES SENT —
Cover through 8 (ads on page 7 and 8)
Page 8 is church copy
SUNDAY DATE OF BULLETIN —
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