
SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA

JEZUICKI  OŚRODEK  MILENIJNY
w  Chicago      www.jezuici.org

RADIO  DEON      WNWI  1080  AM pon. - pt. 12:00 AM - 11:00 AM
całą dobę www.deon24.com

Tel.  (773) 283 2425 / Fax. (773) 283 2435

Czas Adwentu to czas oczekiwania na Boże Narodzenie,
które dokonało się ponad dwa tysiące lat temu i które co roku
wspominamy. Ale jest to także czas oczekiwania na spotkanie 
z Panem, który przychodzi do nas w naszej codzienności. On
przychodzi nieraz jak złodziej w nocy, czyli niespodzianie, bez
szumnych zapowiedzi. Dlatego łatwo Go nie zauważyć,
przeoczyć. Ewangelia na drugą niedzielę Adwentu uwrażliwia
nas na to, abyśmy zrobili wszystko, co od nas zależy, by się nie
rozminąć z Przychodzącym. Święty Jan Chrzciciel miał misję
przygotowania ludu na przyjście Chrystusa, wysłannika Boga
Ojca. W ramach tej misji udzielał chrztu nawrócenia w rzece
Jordan. Wzywał wszystkich przychodzących do zmiany
myślenia i postępowania. To oznaczało prostowanie drogi dla
Pana. Jak my dzisiaj możemy się przygotować na spotkanie
z Panem? Co możemy konkretnie zrobić? 

Pierwszym elementem nawrócenia jest przyznanie się do
własnych grzechów, otwarcie oczu. Nieraz trudno nam sobie te
grzechy uświadomić. Niektórzy oskarżają się z niezachowanych
postów, zaniedbań w modlitwie czy niepotrzebnych słów
obmowy. Ale potem trudno zobaczyć coś więcej. Myślimy 
o sobie, że jesteśmy w gruncie rzeczy porządnymi ludźmi, którzy
nie obrażają Boga tak jak inni. Ale czy moja doskonałość to
tylko nieczynienie zła? A ile dobra czynię w moim życiu? Ilu
osobom pomogłem? 

Dzisiaj są także takie osoby otwarte, życzliwe, uczynne,
ale mają jeden problem – nie widzą potrzeby Boga w swym
życiu. Ze swymi problemami radzą sobie same. Potrafią
zaspokoić swe różne potrzeby. Po co im jeszcze Bóg? Po co
modlitwa? Są nieświadome tego, że życie i wiele darów
zawdzięczają Bogu. Czy ja potrafię docenić Boże dary? A może
zapominam o dobrym, kochającym Bogu, który chce się ze mną
spotkać? Czy oczekuję na to spotkanie z tęsknotą?

o. Artur Wenner SJ

II Niedziela adwentu
10 grudnia 2017

Aktywne oczekiwanie

,,Nie narzekaj na nikogo, 
nie pytaj o niepotrzebne rzeczy, 

a w razie potrzeby 
uczyń to w krótkich słowach".

,,Nie sprzeczaj się 
i nie wymawiaj nigdy 

słowa nieodpowiedniego".

,,Mów tak, byś nikogo 
nie uraziła i by twej mowy 
mogli wszyscy słuchać".

,,Przebywaj sam na sam 
z Bogiem, czyń dobrze w ukryciu,

ukrywaj dary Boże".

św. Jan od krzyża



Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa
Jezuicki Ośrodek Milenijny

5835 W. Irving Park Rd.; Chicago, IL 60634,  
tel. 773 777 7000 fax 773 427 0126

www.jezuici.org
e-mail: agendajomu@gmail.com

Audycje Radia DEON:tel. 773 283 2425       Fax. 773  283 2435www. radiodeon.com
e-mail: redakcja@radiodeon.com

Biuro czynne:
od poniedziałku do soboty: 8:30 - 9:00, 15:30 - 20:30

niedziela: 8:30 - 15:00

Biblioteka czynna:
niedziela: 10:30 - 13:00

Kawiarenka czynna: niedz.: 10:00 - 15:00

Sacred Heart Mission House
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618

tel. 773 588 74 76;  fax 773 588 65 17
Rektor Sanktuarium i Przełożony Jezuitów

o. Tomasz Oleniacz , SJ (773-588-7476 - ext. 224)
o. Paweł Kosiński , SJ (773-777-7000 - ext. 121)
o. Jerzy Mordarski, SJ (773-588-7476 - ext. 234) 
o. Jakub Śpiewak, SJ (773-588-7476 - ext. 237)
o. Paweł Witon, SJ (773-588-7476 - ext. 227)
br. Adam Poręba, SJ (773-777-7000 - ext. 122)

Wszelkie ofiary i donacje prosimy kierowaæ na adres Sanktuarium.
Donacje s¹ wolne od podatku i mo¿na je odpisywaæ przy rozliczeniu z IRS.

  

Poniedziałek - pi¹tek: 8:00, 18:00, 19:00( radiowa ) 
1. piątek miesiąca: 8:00, 18:00 i 19:00  ( radiowa ) 

Środa: 19:00 - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sobota: 8:00 i 19:00 , tylko w 1 sobotę miesiąca o 17:00 dla chorych,

Niedziela:  8:00 (radiowa), 9:30, 11:00, 13:00, 19:00, 20:30
-=-

SpowiedŸ św.: od poniedziałku do soboty - 7:30 i 18:30, 
w niedzielę - pó³ godziny przed ka¿d¹ Msz¹ Œwiêt¹, 

W 1. pi¹tek miesi¹ca - od 17:30 do 20:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
- od poniedziałku do czwartku - od 18:30 do 19:00

sobota - od 18:00 do 19:00

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCHPORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

TRANSMISJE  INTERNETOWE:
 w internecie przez całą dobę: 
1. wchodzimy na kanal you tube 
2. wpisujemy w wyszukiwarkę ,,jezuici chicago”
3. pojawi się aktualny obraz z kaplicy, 

tzw. transmisja na żywo
albo www.deon24.com - ikona transmisji na żywo

TRANSMISJE RADIOWE:
od poniedziałku od do piątku falach 1450 AM godz. 19:00
 niedziela: godz 8:00, Radio WCEV 1450 AM

              Słuchaj! RadioDeon.com - WNWI  1080 AM pon. -  pt. 12:00 AM - 11:00 AM - tel. (773) 283 2425

Niedziela, 10 grudnia 2017 
8:00   Zbiorowa
9:30   + Edmund Prokop w 1. rocznicę śmierci 

11:00   + + Helena Lenard w 6. rocznicę śmierci, 
+ Józef Lenard w 20. rocznicę śmierci, 
+ Jan Lenard, + Rozalia Lenard Ozga

13:00   + + Kazimierz i Rufina Orechwa, 
+ + Irena i Kazimierz Gruca, 
+ + Jerzy Przetakiewicz Polnin, 
+ + Antoni i Ryszard Porwit, zmarli z rodziny 

19:00   Zbiorowa
20:30   + Krystian w 4 miesiąc po śmierci - intencja 

od kolegów

Poniedziałek, 11 grudnia
8:00  Zbiorowa

18:00   + + Józef, Maria, Franciszka, Felicja Rakoczy
19:00   Zbiorowa

Wtorek, 12 grudnia 
8:00   Zbiorowa

18:00   + Helena Szulc
19:00   Zbiorowa

Środa, 13 grudnia - św. Łucji
8:00   za Dobroczyńców Jezuickiego Ośrodka Milenijnego

18:00   + + Janina i Władysław Ledwoń
19:00   Zbiorowa

Czwartek, 14 grudnia - św. Jana od Krzyża 
doktora Kościoła

8:00   Zbiorowa  
18:00   + Elżbieta Lech, + + Tomasz i Agnieszka Materna, 

+ Bronisław Głowiak, + Marian Cygan, + + Adam 
i Jan Wietoszko, + Irena Lech 

19:00   Zbiorowa

Piątek, 15 grudnia 
8:00   Zbiorowa

18:00   + Roman Baranek
19:00   Zbiorowa

Sobota, 16 grudnia
8:00   Zbiorowa 

19:00   Zbiorowa
  

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie organizuje:
* kurs przygotowujący na egzamin na obywatelstwo

Informacje i zapisy tel. (773) 481-5401 wew. 400
* kurs biurowo-komputerowy 

Informacje i zapisy tel. (773) 481-5401
* bezpłatny kurspomocy pielęgniarskiej i rehabilitacyjne

Informacje  i zapisy tel. (773) 282-1122 wew. 401, 403



    OG£OSZENIA

Słuchaj! RadioDeon.com - WNWI  1080 AM pon. - pt. 12:00 AM - 11:00 AM - tel. (773) 283 2425

LIGA KATOLICKA
POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII

www.catholicleaguepolonia.org

Modlitwa Taizé
I sobota  - 20:15

WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 
http://chicago.wzch.org

czwartek przed I piątkiem miesiąca
Godzina święta 20:00 - 21:00 pm

KRYZYS  
MAŁŻEŃSKI 

Spotkania w I sobotę
godz.18:30www.sychar.org

www.kryzys.org

“Silna Rodzina”
www.silnarodzina.blogspot.com

www.swiatelko.com

5749 W. Irving Park Rd.,
Chicago, IL 60634

AL - Anon sob. 17:00,   
AA - pt. 20:15, sob. 20:15  

DDA  - niedz. 11:30 i śr. 19:00
grupa zamknięta  tel. 773 720 55 66

NA  pt. 19:00, sob. 19:00 i niedz. 20:00

(70
8)6

57
09

77

Grupa wsparcia dla 
osób w żałobie,

Dzwoń tel. 630 921 1810

Poradnia rodzinna 
psycholog Małgorzata Olczak

tel. 773 814 0324

ADOPCJA SERCA
tel. 224 603 2237

(proszę zostawić wiadomość)                   
adopcjasercachicago@gmail.com       

NA SPOTKANIA FORMACYJNE, KTóRE PROWADZI
O. TOMASZ OLENIACZ SJ,

ZAPRASZAMY W KAżDY CZWARTEK GODZ.20:00,
ZA WYJąTIEM 1 CZWARTKU MIESIąCA.  

II Niedziela Adwentu, 10 grudnia 
- Dzisiaj zbieramy drugą tacę zarządzoną przez archidiecezję 

Chicago i przeznaczoną na Fundusz Emerytalny 
dla osób zakonnych.

III Niedziela Adwentu, 17 grudnia 
- 11:00 - na Mszy Św. Harcerze przekażą Betlejemskie Światło   

Pokoju dla naszej wspólnoty.  Pragniemy, aby każdy mógł wziąć 
do domu Betlejemski Płomień i postawić go na stole wigilijnym 
na znak pokoju i nadziei.  Płomień będzie możny odpalić sobie
po każdej Mszy aż do 24 grudnia. Aby móc odpalić Płomień,  
proszę przynieść ze sobą latarenkę, świeczkę lub lampion.

- Grupa wolontariuszy działająca przy Jezuickim Ośrodku 
Milenijnym zbierają datki przeznaczone na wsparcie tegorocznej 
akcji prezentów świątecznych dla bezdomnych.

NAPROTECHNOLOGIA 
- NATURALNA METODA 
PLANOWANIA RODZINY

INFORMACJE TEL. 708 983 4158

W biurze Ośrodka są do nabycia chrześcijańskie kartki 
na Święta Bożego Narodzenia, opłatki oraz kalendarz JOM

na 2018 r., oraz grudniowy Posłaniec Serca Jezusowego.
Jest to ostatni numer tego miesięcznika, gdyż od stycznia 2018 r.

nie będzie on już więcej wydawany.

W okresie Adwentu zapraszamy na Roraty: 
Msze Święte roratnie odprawiamy 
w dni powszednie o godz. 19:00.

Zachęcamy do wcześniejszej Spowiedzi świątecznej.
Spowiadamy codziennie przed poranną Mszą Św.

o godz. 7:30 i po południu od godz. 18:30. 
W tygodniu poprzedzającym bezpośrednio

Boże Narodzenie będziemy spowiadać 
od 7:30 do 9:00 rano i od 18:00 do 20:00 wieczorem.

W niedzielę, 17 grudnia, rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, 
które potrwają do środy 20 grudnia. 

Nauki rekolekcyjne będą głoszone rano 
po Mszy św. o godz. 8.00 i na Mszy św. wieczornej 

o godz. 19.00. Głosić je będzie ojciec Robert Grzywacz SJ.

,,Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy,
spełniony w ukryciu z pragnieniem, by o nim nie wiedziano, 

niż tysiące innych z pragnieniem pokazania ich ludziom. 
Kto bowiem z najczystszą miłością pracuje dla Boga, 

nie tylko nie chce, by to ludzie widzieli, lecz nawet nie pragnie, 
by sam Bóg o tym wiedział i owszem, 

choćby się Bóg o tym nigdy nie dowiedział, 
on nie zaprzestałby spełniać nigdy tych czynności

z tą samą radością i miłością bezinteresowną”
św. Jan od Krzyża



-

CHRUPIąCE 
RURKI Z BITą

ŚMIETANą
Sweet World

5450 N Milwaukee Ave.
(773) 792 5566

5 STAR CDL Medical
Driver Examination 

Zadzwoń do nas dzisiaj aby uzyskać lub
odnowić swój egzamin medyczny

tel. 773 574 4440

6058 W. Irving Park Rd. 
Chicago, IL 60634

Nie czekaj...
Przygotuj się 

dzisiaj       
Tadeusz 

Gutowski, FIC
od 1995 roku

tel. 630 921 1810
Przedstawiciel  
różnych firm
ubezpieczeniowych w zależności
od potrzeb. Gwarantowane plany  
emerytalne - stały dochód do końca 
życia, z 5%  bonusem i z 8.5% 
przychodem. Gwarantowane plany 
na życie - ze zwrotem składki 
ubezpieczeniowej albo spłacone przed 
wiekiem emerytalnym. Obamacare, 
medyczne, dentystyczne i wiele innych.

,,KAŻDE DZIECKO JEST ARTYSTą ”
Bea Art Studio zaprasza na lekcje

rysunku i malartwa dla Twojego dziecka.
Malowanie twarzy na imprezach!

Dogodne godziny w studio lub możliwość
dojazdu do Twojego domu! 

tel. 630 207 5782
Blisko skrzyżowania Belmont Ave.

i Narragansett Ave. w Chicago.

GREKO Const.
- remonty: piwnic,   
kuchni, łazienek

- stolarka,    
malowanie, płytki

- handyman service
---

Grzegorz  (708) 351  8513

DR. TERESA MIGIELSKA 
ZAPRASZA DO 

COSMOPOLITAN DENTAL CLINIC 
WYKONUJEMY WSZYSTKIE

ZABIEGI DENTYSTYCZNE 
5512 W BELMONT, 
CHICAGO, IL 60641

tel. (773) 777-3388

Chicago Banc & Real
Estate Inc.

4257  N. Milwaukee 
Chicago, IL 60641

biuro:(773) HAS-LOAN
(427-5626)

www.chicagobanc.com
Tylko z polecenia!

Robert Jacek 
Loan

Consultant
Since 1992

Dr. Romuald Kuza OD

POLSKI OKULISTA 
Diagnostyka i leczenie, 

okulary i soczewki. 

C O D Z I E N N I E 
PILNE PRZYJĘCIA!

5354 N. Milwaukee Ave. Chicago,
IL  60630 tel. 773 777 7444

Jacek Domanski
Real Estate Broker
tel. (847) 337-5694
jaceksellshomes@gmail.com
www.jaceksellshomes.com

Medicare Specialist
Call (773) 419-5205.

For your medical supplement, 
Medicare advantage 

(Part A, B), and ObamaCare
*Mówię po polsku

STANLEY’S TIRE SHOP
Expres, wymiany,

naprawa, wyważanie kół, 
opony nowe i używane

3021 N. Central Ave.    
Chicago, IL  60634

tel. (773) 9192726, 
tel. (773)283 3736

* Redakcja biuletynu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i jakość druku.



JEZUICKI OŚRODEK MILENIJNY
Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa

5835 W. Irving Park Rd; Chicago, IL 60634 
Tel. (773) 777 7000

REKOLEKCJE ADWENTOWE 17-20 XII:
KIEDY? 
Niedziela, 17 XII: na Mszach Świętych o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 13:00, 19:00 i 20:30
Od poniedziałku, 18 XII, do środy, 20 XII: o godz. 8:00 i 19:00

Prowadzi o. ROBERT GRZYWACZ SJ 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA – przedświąteczna:
17 XII (niedziela) – od 7:30 do 14:00 i od 18:30 do 21:30
18 - 23 XII (od poniedziałku do soboty) – od 7:30 do 9:00 i od 18:00 do 20:00

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH W BOŻE NARODZENIE:

Wigilia Bożego Narodzenia 24 XII Msze Św. 8:00, 9:30, 11:00 i 13:00,  
(UWAGA: nie ma Mszy Św. o godz. 19:00 i 20:30!)

Pasterki 24 XII 21:30 i 24:00

Uroczystość Bożego Narodzenia 25 XII – 8:00, 9:30, 11:00, 13:00 i 19:00

Uroczystość Św. Szczepana  26 XII – 8:00, 11:00 i 19:00 i 20:30.

NIEDZIELA św. Rodziny - 31 grudnia - 8:00, 9:30, 11:00, 13:00 i 19:00
(UWAGA: nie ma Mszy Św. o godz. 20:30!)

NOWY ROK 1 I 2018 – 8:00, 9:30, 11:00, 13:00, 19:00 i 20:30
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