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Posługę duszpasterską od ponad 50 lat pełnią tu
księża chrystusowcy
Ks. Mirosław Frankowski SChr
proboszcz i kustosz Sanktuarium

Msze Święte
w niedziele : 9:00am i 12:00pm
w tygodniu : 8:00am 6:30pm - Środa, Piątek (adoracja NS od 5:30pm)
5:00pm - Pierwsza Sobota miesiąca
Sakrament Spowiedzi Świętej - przed każdą Msza Świętą
Sakrament Chrztu Świętego - prosimy zgłaszać przynajmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą

Sakrament
Spowiedzi
Świętej
- przed
każdą Msza
Sakrament
Małżeństwa
- prosimy
zgłaszać
przynajmniej
sześćŚwiętą.
miesięcy wcześniej przed planowanym terminem
Uwaga!
Przy sakramentach
i małżeństwa
obowiązkowa
półroczna,
aktywna
przynależność
do Parafiidatą.
Sakrament
Chrztuchrztu
Świętego
- prosimy
zgłaszać minimum
przynajmniej
miesiąc
wcześniej
przed planowaną
Duszpasterstwo chorych - w każdy Pierwszy Piątek miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian
Sakrament Małżeństwa - prosimy zgłaszać przynajmniej 6 miesięcy wcześniej przed planowanym
w domach oraz na każde wezwanie w szpitalach
terminem.
Przygotowanie: do Pierwszej Komunii Świętej - program dwuletni dla dzieci w ramach katechizacji parafialnej;
Uwaga! Przy
sakramentach
Chrztu
i Małżeństwa
obowiązkowa
minimum półroczna, aktywna
do Bierzmowania
- program
dwuletni dla
młodzieży
po zakończeniu
szkoły podstawowej
przynależność do Parafii.

Biuro Parafialne Biuro Parafialne - czynne we środy i piątki od 4:00pm do 7:30pm, w soboty od 9:00am do 12:00pm

czynne w okresie wakacyjnym
w niedziele
bezpośrednio
po Mszach
Świętych,
w pozostałe dni tygodnia prosimy o
oraz
w niedziele
bezpośrednio
po Mszach
Świętych.
kontakt telefoniczny
osobisty bezpośrednio
nabożeństwach
; (Uwaga!
czasie
pandemii COVID-19 nieczynne!)
Uwaga! Wlub
uroczystości
oraz świętapo
kościelne
i państwowe
biuroWjest
nieczynne.

I Niedziela Adwentu
29 listopad, 2020

INTENCJE

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
- wypełniając swoją misję w Kościele Powszechnym,
włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków
przebywających poza granicami Ojczyzny. Duchowość
Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i
kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela,
Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie
Zgromadzenia. Wypływa także z późniejszych tradycji,
wypracowanych przez wspólnotę zakonną, zwłaszcza
kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, Sługę
Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr. Szeroko rozumiana troska
o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi
duszpasterskiej.
W
parafiach
polonijnych
oprócz
duszpasterstwa wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania
zdrowego ducha patriotycznego, polskiej kultury i życia
społecznego Polonii.
MSZE ŚWIĘTE (patrz strona 1!):
NABOŻEŃSTWA:
Adoracja Najświętszego Sakramentu - środy i piątki od
godz.6:30pm
Nowenna do MB Królowej Polski - środy, godz.7:30pm
Nabożeństwo Fatimskie - Pierwsze Soboty Miesiąca
(w łączności ze Mszą Świętą), godz.5:00pm
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP - niedziele,
godz.8:40am
Różaniec i Anioł Pański - niedziele, godz.11:30pm
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia - piątki, godz.7:30pm

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa - Pierwsze
Piątki Miesiąca (w łączności ze Mszą Świętą), godz.7:30pm
Różaniec dzieci - soboty, godz.9:30am
WSPÓLNOTY MODLITEWNE I APOSTOLSKIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jasnogórska Rodzina Różańcowa
Różaniec Rodziców za Dzieci
Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci
Wspólnota Młodych Ruchu Czystych Serc
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Spotkania Małżeńskie
Rodzina Radia Maryja
Liturgiczna Służba Ołtarza

SŁUŻBA LITURGICZNA DZISIEJSZEJ NIEDZIELI
9:00am - Agnieszka Górecki, Marzena Ząbek
12:00pm - Joanna i Krzysztof Tukaj
Ofiary mszalne z poprzedniej niedzieli:
xxxxxxx
Pragniemy wraz z Radą Finansową poinformować, że koszt
tygodniowy utrzymania naszej Parafii wynosi ok. $ 4,300.00
Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dary serca!
Pamiętajmy, że nasza ofiarność jest konsekwentnym wypełnieniem 5
Przykazania Kościelnego: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

MSZALNE

I Niedziela Adwentu, 29 listopada, 2020
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am +Jan Pyter w 5 rocz. śm.
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm intencja zbiorowa
+ Andrzej Nowotny
+Janina Barbara Wójcik
+ Barbara Murzańska i zm z rodz Murzańskich
+Cezary i zm z rodz
O Boże bł. Op MB i szczęśliwe rozwiązanie dla Caitlyn
Truty
O Boże bł. Op MB i dary Ducha Św. dla dzieci i wnucząt
O Boże bł. Op MB dla Teresy Barbary Sokołowskiej
O Boże bł. Op MB i łaskę powrotu do zdrowia dla Piotra
Dziękczynno-bł w intencji Bogusławy i Eugeniusza
Dziękczynno-bł za życie i zdrowie Jakuba z prośbą o Boże
bł. I op. MB dla wszystkich dobroczyńców
Bogu znanej intencji- w intencji Stanisława
Poniedziałek, 30 listopada , wspm. Św. Andrzeja
Apostoła
8:00am o Boże bł. Op MB dla Stanisława z ok. ur.
Środa, 2 grudnia
5:30pm adoracja NS i nowenna do MB Królowej Polski
6:30pm o Boże bł op MB dary Ducha Św. dla
nauczycielki p. Karoliny
Czwartek, 3 grudnia, wspm. Św. Franciszka Ksawerego
8:00am wolna:
Piątek, 4 grudnia pierwszy piątek m-ca
5:30pm adoracja NS i nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego
6:30pm o Boże bł. Op. MB dla Anusi z ok. ur.
Sobota, 5 grudnia, pierwsza sobota m-ca
5:00pm Wynagradzająca NS NMP
Nabożeństwo Pompejańskie
II Niedziela Adwentu, 6 grudnia, 2020
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00m intencja zbiorowa
Monika Maria Konarzewska w 1 rocz. śm.
+Janina Barbara Wójcik
+ Jerzy Gryszkiewicz zmarły w Polsce
O Boże bł. Op MB Krystyny, Karoliny, Marysi, Josh i Ignaś
O Boże bł. Op.MB dla Anny, Arif, Ava, Sebastiana, Pawla
Chodakowskiego
O łaske zdrowia dla mamy Haliny, Weroniki
O Boże bł op. MB i dary Ducha Św.dla kandydatów
przygotowujących siędo Sakramentu Bierzmowania.
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
212:00pm

o Boże bł. Op. MB dla Anusi z ok ur.

KOMUNIKATY

PARAFIALNA KATECHEZA DZIECI I MŁODZIEŻY

DUSZPASTERSKIE

Pragniemy przypomnieć katolickim rodzicom, że od
października rozpoczeliśmy w naszej Polskiej Parafii nowy rok
katechetyczny. Zapisów dzieci i młodzieży na nowy rok
katechetyczny 2020/2021 dokonujemy drogą elektroniczną
przesyłając wypełniony formularz z naszej strony internetowej.
Apelujemy, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie
było od samego początku pełne świadomego zaangażowania
także rodziców. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie
dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i
rozważanie słowa Bożego na lekcji religii, jak również podczas
niedzielnej Eucharystii, która jest naszym osobistym
spotkaniem z Jezusem. Msza Św. z uczestnictwem dzieci i
młodzieży odprawiana będzie w pierwszą niedzielę m-ca o
godz. 9 am.

DEKALOG EMIGRACJI - WSKAZANIA ŚW. JANA PAWŁA II
DLA RODAKÓW POZA POLSKĄ
1. Nie zapominaj, że najwyższym dobrem jest Bóg i bez Niego nie
zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu życia.
2. Nie zapieraj się imienia swojego narodu, ani jego historycznych
doświadczeń, bo są to jego własne korzenie, jego mądrość, choćby i
gorzka, jego powód do dumy.
3. Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą Cię losy, zawsze masz prawo,
aż po kres dni Twoich, pozostać członkiem swej narodowej rodziny.
4. W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając środowisko,
obywatelstwo, nie wypieraj się nigdy wiary i tradycji Twych przodków,
jeśli chcesz, by Twoi nowi bracia i Twoje dzieci nie wyparty się Ciebie.
Rodzino, stań się tak, jak wielki Kościół, nauczycielem i matką.

ZAPISY DO POLSKIEJ PARAFII

Przypominamy, że osoby które pragną otrzymać sakramenty: chrztu,
bierzmowania, małżeństwa czy zaświadczenia potrzebne do celów kościelnych
bądź cywilnych, muszą być zapisani do konkretnej parafii. Formularze zapisu do
naszej polskiej wspólnoty parafialnej możemy otrzymać w naszym Biurze.

5. Szanuj swój naród, pomnażaj jego dobre imię i nie dozwól, aby było
nadużywane dla politycznych, nacjonalistycznych, czy jakichkolwiek
innych celów.
6. Nie dozwól, aby Twoja rodzina, naród, był przez kogokolwiek
okradany, lżony, niesłusznie oczerniany.

UWAGA: Poszukujemy chętnych do nauczania i koordynowania lekcji
religii. Zainteresowanych zapraszamy do biura parafialnego.
Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspierania Naszej Polskiej
Parafii!!!

7. Nie wywyższaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczywiste
zasługi i ponad narody inne; raczej pokaż innym to, co w Twoim
narodzie jest najlepsze.

Poszukujemy również chętnych do obsługi w naszym sklepiku
parafialnym. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do biura parafialnego.

8. Ucz się od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich błędów.
9. Pamiętaj, że mieć rodzinę - naród, jest to wielki przywilej wynikający
z przyrodzonego prawa człowieka, ale i nie zapominaj o tym, że
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.

ADWENT - CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA NA
PRZYJŚCIE PANA

10. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matka i Królową jest
Bogurodzica Maryja dana jako pomoc ku obronie. Powtarzaj często
modlitwę serc polskich Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

W pierwszą niedzielę grudnia ropoczynamy nowy rok liturgiczny.
Adwent to okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście
Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzjący pamiątkę
pierwszego przyjścia - wcielenia, znanego pod nazwą narodzin
Chrystusa. Niech i w tym roku naszą formą modlitwy adwentowej
będą: roraty oraz nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP.

(oprac. + ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski)

PAPIEŻ FRANCISZEK DO NAS
Wszyscy możemy dawać bez oczekiwania czegoś w zamian, czynić
dobro, nie żądając tego samego od osoby, której pomagamy. Dlatego
właśnie Jezus zaleca: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” -napisał
Ojciec Święty na twiterze

RODZINNE MSZE ŚWIĘTE RORATNIE
Zapraszamy w piątki na wieczorne Msze Święte roratnie, czyli o Matce
Bożej w okresie Adwentu. Prosimy, aby dzieci przybywały z
lampionami i uformowały procesję bezpośrednio przed rozpoczęciem
Mszy Świętej.

KRUCJATA JEDNEJ INTENCJI W NASZYM SANKTUARIUM
Po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej w 2017r. podejmujemy jej
duchową kontynuację, Krucjatę Jednej Intencji. Nabożeństwa fatimskie, których
wielkim propagatorem był św. Jan Paweł II odprawiamy w naszym Papieskim
Sanktuarium w pierwsze soboty miesiąca w łączności z wieczorną Mszą Świętą
o godz. 5:00pm. Kolejne, już w sobotę 3. października! Łączy nas jedna intencja:
Aby Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i
wypełnił świat. Naszym pragnieniem jest, aby Polska i cały świat był
zjednoczony przy Niepokalanym Sercu Matki. Wtedy bowiem wypełnią się
obietnice, które dała nam Matka Boża w Fatimie: Nadejdzie pokój dla świata,
Rosja się nawróci i jej błędy nie będą rozpowszechniać się po świecie, nadejdzie
triumf Niepokalanego Serca Maryi. Pragniemy być przy sercu Matki! Dołącz do
nas! Pomóż Maryi uratować świat! Więcej: www.jednaintencja.pl

UWAGA:
8 Grudnia obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP, w zwiazku z czym prosimy o zgłaszanie się rodzin,
osób pragnących zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryji do biura
parafialnego. Każdy otrzyma zamówioną książeczkę z Nowenną, którą
rozpoczniemy już 29 listopada. Prosimy zgłaszać się jak najszybciej ze
względu na konieczność zamówienia tych książeczek.

CATHOLIC RADIO AM 930 - NOW IN LOS ANGELES!
Serdecznie zachęcamy do słuchania katolickiego radia Relevent Radio
na częstotliwości AM 930 lub w internecie: www.relevantradio.com

TV TRWAM I RADIO MARYJA NA ŻYWO!
Zobacz: www.radiomaryjachicago.org
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Adwentowy czas odnowy
ks. Leszek Smoliński
W domu opieki licząca blisko dziewięćdziesiąt lat kobieta narzeka na wszystko. Nikt bowiem nie robi tak, jak
ona sobie życzy. Nic jej nie smakuje, nic jej nie odpowiada. Kapelan, przed którym wylała swe żale,
powiedział: „Nie ma innego rozwiązania. Zaczynamy nowennę modlitw o dobrą śmierć”. Babcia
zaniemówiła. Po chwili z mocą powiedziała: „Co ksiądz wygaduje, ja wcale nie chcę umierać. Niech ksiądz
się modli, bym żyła jak najdłużej”. Ksiądz zapytał: „Nawet jak pani tak niedobrze na tym łóżku?”
Odpowiedziała: „Ja już nie będę narzekać. Niech się ksiądz nie modli o moją śmierć”. Po tygodniu
pielęgniarki pytały księdza, co się stało, bo babcia zmieniła się nie do poznania. Zamiast pretensji i narzekania
jest miła i za wszystko dziękuje. Prosiła tylko, by ksiądz kapelan do niej nie przychodził, aż sama o to poprosi.
Oto reakcja kobiety, która często odmawiała różaniec, ale na serio o swoim odejściu nie pomyślała.
„Odnów nas Boże i daj nam zbawienie” wołamy razem z Psalmistą rozpoczynając adwentowy czas czuwania i
modlitwy. Uświadamiamy sobie, że żyjemy w perspektywie ostatecznego chwalebnego przyjścia Jezusa
Chrystusa. Im mocniej ktoś Go kocha, tym usilniej czeka na to spotkanie. Jeśli kochamy doczesność,
podejmujemy wysiłek, by zatrzymać się na ziemi jak najdłużej. Życie przypomina ekran telewizora, na
którym programy następują po sobie i następny wymazuje poprzedni. Ekran jest wciąż ten sam, zmieniają się

tylko obrazy. Podobnie jest z nami: świat pozostaje, jedynie my kolejno przemijamy. Św. Teresa z Avila
przypomina nam tę prawdę w słowach: „Niech nic cię nie niepokoi, niech nic nie napawa cię lękiem.
Wszystko bowiem przemija, jedynie Bóg trwa”.
Jesteśmy wezwani przez Chrystusa, abyśmy nie przespali momentu Jego przyjścia. Dlatego ważne jest,
abyśmy słuchali Pana – a nie zagłuszali Jego głosu zabawą, bezrefleksyjnym życiem czy brakiem nawrócenia.
Nie wiemy, kiedy nastąpi czas ostatecznego przyjścia Jezusa. Chodzi przede wszystkim o zachowanie trwałej
i żywej relacji z Chrystusem. Bez ożywiania relacji z Jezusem traci się duchową świeżość, traci się zdolność
pokonywania trudności, unikania błędów czy przetrwania życiowych zawirowań. Nasze czuwanie musi się
wiązać z aktywną wiernością swojemu powołaniu i wyznaczonym zadaniom. Chodzi więc nie o zapatrzenie
się w siebie i promocję własnej doskonałości, ale o postawę służby Chrystusowi obecnemu w potrzebujących.
Chyba nikt z nas nie lubi takiego ostrzegawczo-karcącego tonu, któremu często towarzyszy jeszcze grożenie
palcem: „Uważaj, bo jak nie, to...” Więc i słowa Chrystusa „Czuwajcie!” przyjmujemy z oporem, albo i nie
przyjmujemy: po prostu, puszczamy je mimo uszu, żeby nas nie niepokoiły i nie spędzały snu z oczu.
Chrystusowi wcale nie chodzi o straszenie nas, ale o mobilizację do nawrócenia właśnie dziś, w pierwszą

niedzielę adwentu, czyli na początku nowego roku kościelnego. Każdy z nas musi zabiegać o swoją
świętość, to znaczy o swoje zbawienie. Czuwaj więc, zabiegaj o swoje zbawienie, o swoją świętość,
abyś nie zmarnował życia – tego, tu na ziemi i tego wiecznego, które również na ziemi się zaczyna.
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