
 

 

 

20 LUTEGO 2022r. 

VII NIEDZIELA OKRESU ZWYŁEGO 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 

za tych, którzy was oczerniają. “ 



 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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www.cystersichicago.net 

  

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 

   
                                               



Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a 
ostatni Adam – Chrystus – duchem ożywiającym. 
Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 
ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi 
ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i 
ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 
A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić 
będziemy obraz Człowieka niebieskiego. 
 
 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali,  
jak Ja was umiłowałem. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 

 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Powiadam wam, 
którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze 
czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i 
drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj 
każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, 
który bierze twoje.  Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, 
podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, 
którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i 
grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli 
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za 
to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli 
pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się 
zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy 
grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy 
natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 
pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza 
nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; 
ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.  Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a 
będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i 
opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam 
bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.» 
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Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 
  

PIERWSZE CZYTANIE          
Czytanie z  Księgi Samuela 

   EWANGELIA                  
  Czytanie z Ewangelii sw. Lukasza

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące 
wyborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na 
pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do 
obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida 
była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie uśpieni leżeli 
dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg 
oddaje wroga twojego w moc twoją. Teraz pozwól, że 
przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie 
będzie trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! 
Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie 
doznałby kary?». Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą 
od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt 
o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż 
Pan zesłał na nich twardy sen.  Dawid oddalił się na 
przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry, z daleka, a 
dzieliła go od nich spora odległość. 
Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech 
przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza 
człowieka za sprawiedliwość i wierność; Pan dał mi ciebie w 
ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi 
Pańskiemu». 

   DRUGIE CZYTANIE          
     Czytanie z Listu do Koryntian  

Błogosław, duszo moja, Pana, *  
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.  
Błogosław, duszo moja, Pana *  
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 
 
On odpuszcza wszystkie twoje winy *  
i leczy wszystkie choroby.  
On twoje życie ratuje od zguby, *  
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 
 
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *  
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.  
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *  
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
 
 
Jak odległy jest wschód od zachodu, *  
tak daleko odsunął od nas nasze winy.  
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *  
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. 



   

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  na niedzielę 27 lutego   
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 INTENCJE MSZY ŚW. NA  dzisiejszą NIEDZIELĘ 

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

8.00  —  Dziękczynno-błagalna w intencji Michała i Patrycji 
 Topór z racji rocznicy ślubu oraz o Boże bł. dla całej 
 rodziny  
10.00  — Za + Marii i Stanisława Chlebek 

12.00 —  Za +Jana Koniecznego w rocznicę śmierci 

18.00  — Za +Krzysztofa Pisarskiego 

	

KOLEKTA NIEDZIELNA 

 

13 luty —$6,283 
	

 

Bóg zapłać!  

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.    
  

  

 

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 

BIURO PARAFIALNE 

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

8.00  —  O Boże Błogosławieństwo dla Jana i Zoffi w 35 

 rocznicę ślubu 

10.00 — Za +Edmunda Bartoszewicz w 7 rocznicę śmierci 

12.00 — Za +Wojciecha Naglak 

18.00 — Za Eugeniusza Szpara 

 

   
Prosimy o 
złożenie 
ofiary na 
rzecz 
Dorocznej 
Kwesty 
Katolickiej 
2022  
 
  
  

  
  

  
Prosimy  o znalezienie czasu w tym tygodniu na refleksję 

nad materiałami Dorocznej Kwesty Katolickiej, które może 

otrzymaliście pocztą lub, które znajdują się w biuletynie.  

Prosimy, abyście pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka 

jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną 

kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są 

zobowiązania finansowe, które mogą być spłacane w 

ratach.   

  

Każde zobowiązanie ma znaczenie! Wszystkie parafie 

archidiecezji uczestniczą w kampanii i to dzięki darom 

złożonym przez wiele osób parafie, szkoły i wiele 

duszpasterstw może zapewniać wiernym potrzebne posługi 

i dzieła duszpasterskie i odpowiedzieć na słowa Jezusa: 

„Odnowić wszystko… Boża obietnica i nasza 

odpowiedzialność”.  Jeśli otrzymałeś formularz deklaracji 

pocztą, prosimy, abyś wypełnił go i odesłał z powrotem.   

W bieżącym roku zachęcamy naszych parafian do składania 

ofiar na Doroczną Kwestę Katolicką również przez Internet: 

annualcatholicappeal.com. 
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BRACTWO ŚW. JÓZEFA  
Miniony rok liturgiczny  poświęcony Św. Józefowi przeżywaliśmy w duchu 
łączności z Wielkim patronem Kościoła i rodzin chrześcijańskich.  W naszej 
wspólnocie parafialnej owocem tego czasu jest cotygodniowa Msza Św. 
wotywna przez wstawiennictwo św. Józefa sprawowana w intencjach 
Kościoła i rodzin naszych. 
 
W dalszym ciągu trwa  peregrynacja figury Św. Józefa,  która  od czerwca 
ubiegłego roku nawiedza nasze domy gromadząc nas na wspólnej rodzinnej 
modlitwie. Peregrynacja potrwa  do czasu, kiedy zgłaszać się będą chętni na 
zaproszenie Józefa do swoich domów, do czego z resztą zachęcamy. 
 
Powstała też idea utworzenia w naszej Misji męskiej grupy modlitewnej pod 
nazwą:  Bractwa Świętego Józefa. 
 
Historia Bractwa Św. Józefa związana jest z opactwem cysterskim w 
Krzeszowie. Krzeszowskie Bractwo powołał Opat Bernard Rosa, 19 marca 
1669 roku, otrzymując potrzebne zatwierdzenie przez papieża Klemensa IX. 
W bardzo szybkim tempie bractwo zyskało rozgłos i popularność na całym 
Śląsku oraz na terenie Europy, czego dowodem jest wielka liczba wiernych zapisywanych do tej konfraterni. W wieku XVIII 
bractwo liczyło ok. 100 tyś. osób.  Niestety bractwo przestało istnieć w 1810 roku, tj. w chwili, gdy Śląsk dostał się pod 
panowanie Prus. I przystąpiono do likwidacji zakonów.  Jednakże biskup legnicki Tadeusz Rybak dekretem z 19 marca 1995 
r.  ustanowił ponownie religijną wspólnotę bractwa Św. Józefa z siedzibą w Krzeszowie.  Bractwo działa dziś również na 
terenie diecezji opolskiej  i w Kaliszu przy słynnym Sanktuarium Św. Józef a także w wielu miejscach Polsk 
 

 
Nie ulega wątpliwości, że Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet 
więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on na ziemi. Nasz Pan, który w 
życiu ziemskim miał Józefa jako Swego ojca, z pewnością nie odmówi mu 
niczego, o co prosi on w niebie. 
 
Św. Bernardyn ze Sieny (1444 r.) 
 
 
Chcielibyśmy, aby Bractwo św. Józefa działało również przy naszej Polskiej Misji biorąc w opiekę modlitewną nasze rodziny, 
dzieci i młodzież oraz całą Polonię chicagowską.  
 
Głównym celem bractwa założonego przez opata Bernarda Rosę było szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz 
wysławianie świętych  imion:  Jezusa, Maryi Dziewicy i Św. Józefa, troska o  szerzenie katolickiej wiary, upraszanie 
błogosławieństwa Bożego,, jedności i pokoju dla Ojczyzny i Świata, oraz odmawianie codziennie  modlitw ku czci Św. Józefa.  
Obecnie do podstawowych celów Bractwa należy min: bronienie godności człowieka i stawanie w obronie życia ludzkiego, 
troska o rodziny szczególnie te znajdujące się w trudnościach, wspieranie wysiłków Kościoła w formowaniu dzieci i 
młodzieży. Do obowiązków każdego z członków należy też propagowanie nabożeństwa ku czci Św. Józefa, poprzez wspólną 
modlitwę w świątyni.   
 
Do tego dochodzą jeszcze wspólne spotkania, przynajmniej raz w miesiącu, i ciekawe inicjatywy podejmowane dla dobra 
Wspólnoty parafialnej. 
 

Zapraszamy więc mężczyzn od 18 roku życia do stworzenia Bractwa, ku chwale Bożej i 
dobru wspólnemu wszystkich zatroskanych o jedność rodziny ludzkiej.  
 

Prosimy o kontakt z Ojcem Michałem. 
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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 ______ 

W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY: 
  

22 lutego 2022  
Święto katedry św. Piotra Apostoła 

 Liturgia łacińska celebruje święto Katedry św. Piotra. Chodzi 
o bardzo starą tradycję, której świadectwa mamy w Rzymie 
już pod koniec IV wieku, będącą wyrazam wdzięczności Bogu 
za misję powierzoną apostołowi Piotrowi i jego następcom. 
„Katedra” to dosłownie tron biskupa stojący w kościele 
będącym matką diecezji, z tej racji nazwany właśnie 
„katedrą”. Stanowi symbol władzy biskupa, w szczególności 
jego „magisterium”, to znaczy ewangelicznego nauczania, 
którego jako następca Apostołów ma on strzec i 
przekazywać dla dobra całej wspólnoty chrześcijańskiej. 
Kiedy biskup bierze w posiadanie Kościół partykularny, który 
został mu powierzony, to - w mitrze na głowie i z pastorałem 
w ręku - zasiada na katedrze. Z tego miejsca będzie 
przewodził, jako nauczyciel i pasterz, pielgrzymce 
wierzących, w wierze, nadziei i miłości. 
  
Co było zatem „katedrą” św. Piotra? Wybrany przez 
Chrystusa jako „skała”, na której zbuduje Kościół (por. Mt 
16, 18), rozpoczął swoją posługę w Jerozolimie po 
Wniebowstąpieniu Pana i po Zesłaniu Ducha Świętego. 
Pierwszą „siedzibą” Kościoła był Wieczernik; jest 
prawdopodobne, że w tej sali, gdzie również Maryja, Matka 
Jezusa, modliła się razem z uczniami, było specjalne miejsce, 
zarezerwowane dla Szymona Piotra. Następnie siedzibą 
Piotra stała się Antiochia, miasto położone nad rzeką 
Orontes, w Syrii, w ówczesnych czasach trzecia metropolia 
imperium rzymskiego, po Rzymie i Aleksandrii w Egipcie. 
Pierwszym biskupem tego miasta, ewangelizowanego przez 
Barnabę i Pawła, gdzie „po raz pierwszy nazwano uczniów 
chrześcijanami” (Dz 11, 26), był Piotr. Stamtąd Opatrzność 
poprowadziła Piotra do Rzymu, gdzie zakończył swój bieg w 
służbie Ewangelii męczeństwem. Dlatego siedziba w Rzymie, 
która otrzymała największy zaszczyt, przyjęła na siebie 
również posługę, jaką Chrystus powierzył Piotrowi, aby był 
w służbie wszystkich Kościołów partykularnych, celem 
budowania i jedności całego Ludu Bożego. 
 
www.niedziela.pl 
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