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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.

III Niedziela Adwentu
13 grudzień, 2020

INTENCJE

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

MSZALNE

III Niedziela Adwentu, 13 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: $2860.00
Serdecznie dziekujemy Pani Chodakowskiej za donacje w wysokości
$700.00 na remont rur kanalizacyjnych.
Tygodniowy koszt utrzymania naszej Parafii wynosi $ 4,300.00

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
+Alina i Antoni Laszczak
+Aniela i Jakub Książkiewicz
+ Teresa Sordyl
++ Wanda Irena i Mieczysław Gonzada-Myszkowscy
+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 Karolinki Wojczuszkiewicz
o Boże bł. Op MB dla mamy Kazimiery z ok. 93ur.
o Boże bł. Op MB dla Janiny Szwalgin z ok. ur.
o Boże bł. Op MB dla dzieci objętych modlitwąw Różańcu Rodziców

Bogu znanej intencji
Poniedziałek, 14 grudnia, wspm. Św. Jana od Krzyża
8:00am wolna:
Środa, 16 grudnia
5:30pm adoracja NS i nowenna do MB Królowej Polski
6:30pm +Dr Czesław Nowiński w 15 rocz. śm.
Czwartek, 17 grudnia,
8:00am o Boże bł. dla Ks. Rafała Dyguły SChr.
Piątek, 18 grudnia
5:30pm adoracja NS i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
6:30pm +Grzegorz Michalak w 13 rocz. śm.
Sobota, 19 grudnia,
8:00am wolna:
IV Niedziela Adwentu, 20 grudnia, 2020
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am intencja zbiorowa
+Jerzy Józef Łuczkiewicz
+ Władysław Zimnicki
+Leokadia Kozłowska w 3 rocz. śm.
+ Kamil Kozłowski w I rocz. śm.
+Stanisława Piasecka w 25 rocz.śm.
o Boże bł. Op MB i dary Ducha Św. dla syna Jana z ok. 12 ur. i Kamila
Kozłowskiego z ok. ur.
O Boże bł op MB i łaskę uzdrowienia dla Piotra Susło i rodz.
O Boże bł. I łaskę rozwiązania trudnych spraw dla rodz. Krupa
O łaskę nawrócenia i potrzebne łąski dla Agnieszki
Bogu znanej intencji
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm +Jadwiga Markiewicz

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dary serca!
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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:
Zpraszamy do skorzystania z Sakramentu Spowiedzi Św. Pojednajmy
się z Panem Bogiem i przygotujmy nasze serca by godnie przeżyć
Święta Bożego Narodzenia. Przedświąteczna spowiedż w naszej
parafii 21 i 23 grudnia (poniedziałek i środa) o godz. 6:30pm.

www.jednaintencja.pl

Wizyta duszpasterska-Kolęda-po uprzednim zgłoszeniu i wypełnieniu
formularza w biurze parafialnym.

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 III Niedzielę Adwentu, 6 grudnia, 2020

Wezwani do radości
ks. Leszek Smoliński
Czy jest coś, co nas cieszy i sprawia nam radość w życiu codziennym? Z pewnością na tak postawione pytanie
znajdziemy wiele odpowiedzi. Wśród najczęstszych pojawią się: dobre zdrowie, samopoczucie, sukces, awans,
podwyżka w pracy. Jeśli ktoś patrzy dalej, cieszy się ze zdobywania wiedzy, tworzenia i zdobywania nowych
doświadczeń czy tworzenia dobrych dzieł. Najbardziej jednak cieszy drugi człowiek i odwzajemniona miłość, która
przemienia świat w nas i wokół nas.
W trzecią niedzielę Adwentu słowo Boże wzywa nas: „Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim”. Powodem radości
jest więc osoba Boga, która stanowi źródło radości. W epoce ludzi rozrywkowych, którzy chcą sprowadzić codzienność
do rzeczywistości lekkiej, łatwej i przyjemnej, banalnie prosto można pomylić prawdziwą radość z kryjącą się pod
maską płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem. Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość, aby się
ukazać, nie potrzebuje pustego śmiechu. Jest natomiast owocem Ducha Świętego, który pochodzi z czystości serca i
zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Owoc Ducha widoczny w życiu wierzącego w obfitości jest znakiem jego
bogatego, duchowego życia, najlepszym świadectwem uwiarygodniającym przynależność do Jezusa Chrystusa, żywym
wyznaniem wiary.
Radość, o której Biblia mówi aż 454 razy, może gościć zarówno w sercach zdrowych i silnych, cieszących się
życiowymi sukcesami i dostatkiem, jak też słabych, chorych i ubogich materialnie. Bóg pozwala nam odkrywać
prawdziwą radość każdego dnia. Benedykt XVI zauważa: „Każdy dzień pełen jest niezliczonych prostych radości, które
są darem Pana (…) Istnieją piękne chwile życia rodzinnego, wspólnej przyjaźni, odkrycia swoich talentów i sukcesów,
uznania ze strony innych, zdolności wyrażania siebie i świadomości, że jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla
innych. Jest też radość z powodu uczenia się nowych rzeczy, odkrycia nowych wymiarów dzięki podróżom i
spotkaniom, możliwości czynienia planów na przyszłość. Także doświadczenie czytania dzieła literackiego, podziwiania
arcydzieła sztuki, słuchania i grania muzyki lub zobaczenia filmu może w nas budzić prawdziwą radość”.
Radość rodzi: gorliwość i troskliwość, nastawienie i gotowość duszy i ciała do pełnienia z duchem wszelkiego dobra, a
więc miłosierdzie wobec innych. A „hojnego dawcę miłuje Bóg”. Ta prawdziwa radość doprowadzona do doskonałości
streszcza się w zwycięstwie miłości i wierności Jezusowi Chrystusowi przez znoszenie cierpień z miłości do Niego.

Radość chrześcijańska nie tylko nie wyklucza cierpienia, ale często nim się karmi. Ta radość nie jest jednak
zagwarantowana nikomu raz na zawsze. Chcąc ją zachować, trzeba nieustannego ożywienia i prośby do Boga o
wsparcie. Modlitwa nie może być więc wydarzeniem sporadycznym, musi towarzyszyć nam stale. Chodzi o
przeżywanie codzienności w duchu modlitwy, by w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i
być wdzięcznym, wyśpiewując wraz z Maryją i całym Kościołem radosny hymn „Magnificat”, włączając w niego
dziękczynienie za osobiste dary.
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