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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
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Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

INTENCJE

MSZALNE

II Niedziela Adwentu, 6 grudnia, 2020
- 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 PRZYSZŁEJ NIEDZIELI
9:00am - Teresa Leżak, Marzena Ząbek
12:00pm - Joanna i Krzysztof Tukaj
Ofiary mszalne z ubiegłej niedzieli:
I kolekta: $2660.00
II kolekta: na utrzymanie budynków $3944.00
Serdecznie dziekujemy Państwu Tukaj za donacje w wysokości
$3000.00 na remont rur kanalizacyjnych.
Tygodniowy koszt utrzymania naszej Parafii wynosi $ 4,300.00

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dary serca!

8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am intencja zbiorowa
+ Grażyna z domu Moszczyńska
+ 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 Boże bł op. MB dary Ducha Św. dla Nicholas z ok. im.
o Boże bł op. MB Barbary Feagle z ok. im.
o Boże bł op. MB dla Barbary Fogel z ok. im.
o łaske zdrowia dla mamy Haliny, Weroniki
o Boże bł op. MB i dary Ducha Św.dla kandydatów
przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Bogu znanej intencji
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm o Boże bł. Op. MB dla Anusi z ok ur.
Poniedziałek, 7 gruddnia, wspm. Św. Ambrożego, Biskupa
8:00am +Antoni Bury
Wtorek, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
6:30pm o Boże bł. dla Jolanty Stefaniak z ok. ur.
o Boże bł. Op. MB dla całej rodziny Macioł
Środa, 9 grudnia
5:30pm adoracja NS i nowenna do MB Królowej Polski
6:30pm ++Maria Rakowski w 8 rocz. śm. i Marian Przebinda w 4
rocz. śm
Czwartek, 10 grudnia,
8:00am wolna:
Piątek, 11 grudnia
5:30pm adoracja NS i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
6:30pm +Ewenia MCgill
Sobota, 12 grudnia, Św. Matki Bożej z Guadalupe Patronka
Ameryki
8:00am wolna:
III Niedziela Adwentu, 13 grudnia, 2020
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am +Zofia i Jan Boguccy
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm intencja zbiorowa
+Stanisław Tomanek w 50 rocz. śm.
+Stanisława Nowak w I rocz. śm.
+Maria i Eugeniusz Krawczyk w rocz. śm. i zm. z rodz
+Dr Czesław Nowiński w 15 rocz. śm.
+Alina i Antoni Laszczak
+Aniela i Jakub Książkiewicz
+Krzysztof Wojciechowski i zm. Z Polish Ladies Prayer Group
za Śp. Członków Koła Fundacji Jana Pawła II z południowej Kalifornii
o Boże bł. Op MB dla Nathan i Mateusza z ok. ur.
o Boże bł. Op MB dla dzieci objętych modlitwąw Różańcu Rodziców
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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
„Jak przed narodzeniem byliśmy oczekiwani przez tego, kto nas
kochał, tak teraz czeka na nas uosobiona Miłość. A skoro
jesteśmy oczekiwani w Niebie, dlaczego mamy żyć ziemskimi
dążeniami? Dlczego tracić czas na narzekanie nad nocą, skoro
czeka nas światło dnia?. ” -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.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA W NASZYM SANKTUARIUM
Zapraszamy na Msze Św. Wynagradzające Najświętszemu Sercu
Maryji o godz. 5 pm. połączone z Różańcowym Nabożństwem
Pompejańskim. Naszym pragnieniem jest, aby 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:

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.

www.jednaintencja.pl

CATHOLIC RADIO AM 930 - NOW IN LOS ANGELES!

TV TRWAM I RADIO MARYJA NA ŻYWO!

Serdecznie zachęcamy do słuchania katolickiego radia Relevent Radio
na częstotliwości AM 930 lub w internecie: www.relevantradio.com

Zobacz: www.radiomaryjachicago.org
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Reflekcja na II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia, 2020

Prostujcie ścieżki dla Pana
ks. Leszek Smoliński
Ile to razy słyszymy, szczególnie od osób przeżywających trudne chwile, niedowartościowanych, czy borykających się
z różnym kłopotami: „moje życie jest bez sensu”, „ja nie mam po co żyć”. Czy tak rzeczywiście jest? Życie ludzkie jest
wartością, darem Bożym, ale nie wszyscy go dostrzegają od razu. Z pomocą łaski Bożej możemy odnaleźć cel i sens
swojego życia. Ta droga jest dostępna dla każdego z nas. Stąd w czasie tegorocznego Adwentu chcemy zatrzymać się
oraz zastanowić nad sensem i celem naszego życia.
Nasze adwentowe oczekiwanie ma wypełnić przygotowanie do spotkania z Panem w tajemnicy Jego narodzenia, jak
również powrotu na ziemię przy końcu czasów. Z pomocą przychodzi nam słowo Boże głoszone w drugą niedzielę
adwentowego oczekiwania. Św. Jan Chrzciciel, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną propozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym
odnajdziemy prawdziwą miłość. Mówi też każdemu z nas, abyśmy na serio przyjęli w swoim życiu Bożą miłość. A kto
ją przyjmie, nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od czasu do czasu
przypomnieć sobie o Bogu. Kto prawdziwie chce przygotować w swoim sercu drogę Miłości, winien całym sercem
przylgnąć do Bożej nauki. Nie da się przecież być chrześcijaninem z nazwy, albo takim letnim, takim „na pół gwizdka”.

Na czym polega program ewangelicznego nawrócenia? Ks. prof. Stanisław Urbański w książce pt. W szkole świętości
(Warszawa 2016) zauważa, że nawrócenie oznacza przemianę, dzięki której człowiek odwraca się od grzechu i zaczyna
myśleć, sądzić i żyć według światła i mocy Ewangelii Boga objawionego w Synu. Nawracanie wymaga natomiast od
człowieka nieustannego wysiłku, aby z jednej strony wyzwalać się ze skutków grzechu pierworodnego, a z drugiej –
wnikać coraz bardziej w życie Chrystusa przez współpracę z Nim. Polega to przede wszystkim na rozwoju wiary,
nadziei, a zwłaszcza miłości, która najpełniej wyraża postęp na drodze zjednoczenia z Bogiem. Chrześcijanin jest więc
w swojej duchowej postawie człowiekiem nawrócenia. A dzisiaj ludzie odrzucają walkę z grzechem i nie podejmują też
współpracy z Bogiem, ponieważ rozwój autentycznej miłości przekracza ich możliwości pokonania nastawienia
egoistycznego, które wynika z grzechu pierworodnego i pragnienia życia wygodnego (por. s. 212-214).
Cierpliwość Boga polega na tym, że nie pragnie on zguby człowieka, ale jego nawrócenia. Ze względu na dobro
człowieka, każdemu daje stosowny czas na przemianę życia. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy mają na sumieniu wiele
grzechów, odwracają się od Boga, a nawet szydzą z tych, którzy w Niego wierzą. Nieskończona cierpliwość i pełne
miłosierdzia serce Boga wyraża się w tym, że każdemu daje szansę powrotu na drogę zbawienia. Wezwanie Jana
Chrzciciela jest więc dla nas wciąż aktualne. Drogą do spotkania z Panem nie są same praktyki religijne, ale nawrócenie
serca w sakramencie pokuty – warunek konieczny, aby wejść w jeszcze głębszą relację z Jezusem Chrystusem. Mamy
więc świadomość, że łaska Boża domaga się naszej konkretnej odpowiedzi. Dlatego razem z psalmistą chcemy dziś
wołać do Boga: „Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie” i tęsknie wpatrywać się w niebo, by nasze życie wydało dobre
owoce świętości.
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