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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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IV Niedziela Adwentu
20 grudzień, 2020

INTENCJE

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

MSZALNE

IV Niedziela Adwentu, 20 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

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.
+Wasława 10 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 dary Ducha Św. dla Dominika 15 rocz.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 łaski dla Agnieszki
Bogu znanej intencji

11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm +Jadwiga Markiewicz
Poniedziałek, 21 grudnia
8:00am wolna:
Środa, 23 grudnia
5:30pm adoracja NS i nowenna do MB Królowej Polski
6:30pm o Boże bł. op. MB i dary Ducha Św. dla Victora z ok. 11 ur.
Czwartek, 24 grudnia, Wigilia urocz. Narodzenia Pańskiego
11:30pm śpiewanie kolęd
12am Pasterka (za Parafian) godzina i miejsce Mszy Św. może ulec
zmianie!!!
Piątek, 25 grudnia, urocz. Narodzenia Pańskiego
9:00am ++ Wiktoria i Wincenty Popiel
++Rudolfina i Leopold Zinkiewicz
12pm o Boże bł. Op. MB dla rodz. Dzikowskich, Daczko i Kawa
Sobota, 26 grudnia, święto Św. Szczepana
10:00am dziękczynno-bł. dla rodz. Dzikowskich, Daczko i Kawa
5:00pm dziękczynno-bł. dla wszystkich obsługujących Radia Maryja i
TV TRWAM
Niedziela Świętej Rodziny, 27 grudnia, 2020
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am o Boże bł. op. MB i Dary Ducha Św. dla Anny Daczko z ok. ur.
i Sebastiana Tadeusza Ławniczak w dniu Chrztu Św.
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm intencja zbiorowa

+Zofia Buniowska

SŁUŻBA LITURGICZNA PRZYSZŁEJ NIEDZIELI

++ Janina, Zygmunt, Zbigniew Staniszewski i zm. z rodz.

9:00am - Agnieszka Górecki, Beata Kurpiewska
12:00pm - Anna i Wojciech Jawor

++Stanisław, Marcin Frąckiewicz

Ofiary mszalne z ubiegłej niedzieli:
I kolekta: $3,638.00
II Kolekta na fundusz emerytalny osób duchownych
konsekrowanych: $362.00
Serdecznie dziękujemy rodz. Chmielewskich za donacje w wysokości
$300.00 na remont rur kanalizacyjnych.
Tygodniowy koszt utrzymania naszej Parafii wynosi $ 4,300.00

++Wacław i Aniela Milko
+Wacuś Milko zm. na Syberii
+Marian Wiącek
+Krystyna i Józef Kabat i zm. Z rodz. Rumianowskich
O Boże bł. Op. mB dla Juliana Biskup z ok. ur
O Boże bł. Op. MB dla Anny i Władysłąwa Przebinda w 51 rocz. ślubu
o Boże bł. Op. MB dla Anny z ok. ur.
O Boże bł. Op. MB dla Ojca Melchiora Królik z ok. 60 rocz. św. kapłańskich
O Boże bł op. MB dla prezydenta Donalda Trump i wszelkie łaski dla USA
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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.
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.

UWAGA: Poszukujemy chętnych do nauczania i koordynowania

lekcji religii. Zainteresowanych zapraszamy do biura
parafialnego. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspierania
Naszej Polskiej Parafii!!!

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.

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

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.

MSZA ŚW W INTENCJI RADIA MARYJA I TV TRWAM
Koło Przyjaciół Radia Maryja w Los Angeles zaprasza w drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia, w sobotę 26 grudnia na Mszę
Św. o godz. 5:00pm w intencji Radia Maryja i Telewizji TRWAM
dziękując Bogu za 29 lat posługi Radia Maryja. Niestety ze
względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID
19 nie będzie w tym roku możliwe Spotkanie Opłatkowe
Rodziny Radia Maryja.

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

PAPIEŻ FRANCISZEK DO NAS
„Zachęcam Was do poświęcenia czasu na modlitwę,
medytowania w świetle Słowa Bożego, aby Duch Święty
zamieszkujący w nim oświecił drogę, którą należy podążać oraz
przemienił serce, w oczekiwaniu na narodziny Pana Naszego
Jezusa. ” -napisał Ojciec Święty na twiterze
PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA W NASZYM SANKTUARIUM

UWAGA:

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:

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

www.jednaintencja.pl

TV TRWAM I RADIO MARYJA NA ŻYWO!

CATHOLIC RADIO AM 930 - NOW IN LOS ANGELES!

Zobacz: www.radiomaryjachicago.org

Serdecznie zachęcamy do słuchania katolickiego radia Relevent Radio
na częstotliwości AM 930 lub w internecie: www.relevantradio.com
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Reflekcja na IV Niedzielę Adwentu, 20 grudnia, 2020
Otrzymuję na miarę otwarcia

ks. Leszek Smoliński
Jeden z lekarzy złożył takie świadectwo: „Pewnego dnia spotkałem kogoś, kto mnie zapytał: ‘Jak tam twoje sprawy z
Panem Bogiem?’ Odpowiedziałem: ‘Nie udaje mi się Go spotkać i jeśli nie mogę Go znaleźć, to być może On nie
istnieje!’. Osoba ta odpowiedziała: ‘To nie ty masz Go znaleźć, ale On ciebie. Czy ty zgadzasz się na to? Czy zgadzasz
się na to, żeby Pan Bóg cię znalazł, żeby przyszedł i spotkał się z tobą?’ Powiedziałem: - ‘Tak. Ale co trzeba zrobić?’. A
on powiedział: ‘Nie rób nic!’ Dla zabieganego lekarza było to naprawdę trudne! Powiedział mi jeszcze: ‘Spróbuj odkryć
modlitwę, bo właśnie w modlitwie odkryjesz obecność Boga. On jest już blisko ciebie, jest w tobie, ale ty nie jesteś

obecny i szukasz Go gdzie indziej. Mogę ci poradzić, byś w sercu rozmawiał z Nim tak, jak rozmawia się z
prawdziwym przyjacielem, zwyczajnie, po prostu’. Właśnie te słowa stały się początkiem mojej drogi z Panem”.
Liturgia czwartej niedzieli Adwentu uświadamia nam, że trwając na modlitwie przybliżamy się do narodzin BogaCzłowieka. On jest blisko. To prawie tak, jakby Maryja oczekiwała w pobliżu naszych domów. Stąd z naszych serc
płynie tęskny śpiew:
Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie,
W swej chwale do nas zejdź!
Marana tha! Usłysz wołanie,
Gdy się wypełnią wieki..

Mając świadomość bliskości Pana, chcemy zatrzymać się nad tym, co Bóg uczynił w życiu Maryi i co czyni w naszym
życiu. Maryja to człowiek ufający Bogu i pełniący Jego wolę. Jej wzrok Maryi jest przenikliwy, dostrzega swoje
obdarowanie i obdarowanie Izraela. To, na czym polegało obdarowanie Maryi, przybliża nam scena zwiastowania.
„Pełna łaski” toczy dialog z archaniołem Gabrielem. Ten zapowiada, że Maryja stanie się matką Jezusa, Syna Bożego,
potomka Dawida. Ważny jest w tym miejscu również sposób, w jaki Maryja przyjmuje wolę Boża. Wypowiada swoje
pełne wiary „fiat”, zgadzając się na pełnienie woli Bożej, która czyni możliwym to, co według reguł ludzkiego myślenia
wydaje się nie do pokonania. „«Fiat» to modlitwa chrześcijańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest
całkowicie dla nas” (KKK 2617). I dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Życie Matki Najświętszej jest dowodem na to, że warunkiem realizacji Bożych obietnic jest zaufanie. Bóg obdarowuje
na miarę naszego otwarcia. O tym, jak piękne może być życie z Bogiem przypomina sam Jezus. Jego słowa zapisała w

„Dzienniczku” św. Faustyna Kowalska: „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o
bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim
pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe
serca” (nr 1578).
Zwiastowanie dokonało się mocą Ducha Świętego. To Syn Boży – Zbawiciel jest największym darem, jaki Maryja
otrzymała od Boga. My też potrzebujemy takiego przenikliwego wzroku, aby dostrzegać nasze obdarowanie. Spróbujmy
spojrzeć na nasze codzienne obdarowania, na łaski, które otrzymaliśmy w czasie tegorocznego Adwentu.
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