
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

Pieśni na 29 stycznia  –  Czwarta Niedziela 
Zwykła  

Wejście: 

Ciebie całą duszą pragnę (289)  

Ofiarowanie:  
Ach ubogi żłobie (35) zwr. 1, 2 i 5 
Komunia św:  

Chrystus Pan karmi nas (173) 

Dziękczynienie: 

W żłobie leży, któż pobierzy (87) zwr. 3 i 4 
Zakończenie: 
Do szopy, hej pasterze (48)  zwr. 1 i 5 
 
 Czytania:   So 2,3; 3,12-13  Ps 146   
1 Kor 1,26-31   Mt 5, 1 – 12a 
 
Psalm responsoryjny 
   Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.  
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny  
+ Są chwile, w których nie 
dowierzam sama sobie, jestem 
przeświadczona do dna o swojej 
słabości i nędzy i poznałam, że w 
tych chwilach mogę wytwać tylko 
ufając nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. 
Cierpliwość, modlitwa i  milczenie – te 
wzmacniają duszę. Są chwile, w których dusza 
powinna milczeć i nie godzi się jej rozmawiać ze 
stworzeniami; są to chwile niezadowolenia z 
samej siebie, a dusza czuje się słaba, jak małe 
dziecko. Wtedy trzyma się całą siłą Boga, w 
takich chwilach żyję wyłącznie wiarą i kiedy się 
uczuję wzmocniona łaską Bożą, wtenczas 
jestem śmielsza w mowie i obcowaniu z bliźnimi. 
(Dz 943) 

ROZWAŻANIE 

Czwarta Niedziela Zwykła  
Wśród błogosławieństw znajduje się i to, które 
jest związane z cichością. „Można być cichym, 
ale nie mieć w sobie cichości” – powiedział 
Marie Dominique Philippe. Istnieje cisza 
udawania – milczymy, by się nie narazić. Ale to 
nie jest cisza błogosławiona. Kiedy ktoś cicho 
schlebia, jest koniunkturalistą, kłamcą, kimś 
skrywającym prawdziwe intencje. Taka cisza 
zewnętrzna nie ma jednak ciszy sumienia. Jest 

też fałszywa cisza kogoś, kto się lęka i jest 
zamknięty w sobie. Prawda potrzebuje 
prawdziwego przyjaciela, by móc się z nas 
wydostać. Judasz sam o sobie nie wiedział, kim 
jest naprawdę, dopóki nie spotkał Jezusa. Ktoś 
skąpy jest cichy, bo musi po cichu podkradać z 
trzosa – Judasz niewiele się odzywał. Cichość, 
która wypływa z błogosławieństwa, wypływa z 
pragnienia zdobycia upodobania Bożego 
spojrzenia, a nie przypodobania się ludziom. 
Jest to cisza mimo odrzucenia, odtrącenia, 
krzywdy, mimo możliwości obrony! Wynika ona 
z zaufania do Boga, który nie opuści mnie nigdy, 
choć fakty mogą wskazywać na coś zupełnie 
innego. 
 
Cichość rozwija się w miłości do bliźniego i w 
modlitwie najintymniejszej, ale rozkwita też w 
ubóstwie i w Eucharystii. Miłość staje się cicha, 
gdy nie krzyczy, nie plotkuje, nie oskarża i nie 
uskarża się, nie rani. Nasza miłość to 
początkowo miłość własna albo mroczne 
uzależnienie, albo ślepa namiętność. Dopiero po 
latach staje się to wszystko po prostu cichą 
miłością. Oczywiście dzieje się tak u tych, którzy 
dorastają do ciszy, wyrzekając się dominacji nad 
innymi. Cisza dojrzewa także w modlitwie 
adoracyjnej, gdyż Bóg jest cichy i pokorny 
sercem, a przebywanie z Nim formuje nas na 
Jego podobieństwo. Wyciszenie rozwija się też 
w ubóstwie. Emil Cioran napisał: „Nie 
zazdrościmy tym, którzy posiedli dar modlitwy, 
za to pełni zawiści jesteśmy wobec ludzi 
majętnych, co zaznali bogactwa i sławy. 
 
Dziwne, że godzimy się z cudzym zbawieniem, z 
tym zaś, że innym dane jest cieszyć się paroma 
ulotnymi dobrami – nie”. Większość z nas po 
cichu marzy o sakiewce Judasza, a nie o dwóch 
groszach wdowy, których się wyrzekła. Ubodzy 
więcej słuchają, bogaci narzucają swą wolę 
rozkazami. A jednak napisano, że to ubodzy 
posiądą ziemię, a nie bogaci! Najbogatszym 
okazał się Jezus na krzyżu, bo ofiarował całe 
niebo złoczyńcy. To coś niewyobrażalnie więcej 
niż uzdrowienie z trądu czy nakarmienie 
chlebem pięciu tysięcy głodnych. 
 
Za przejażdżkę w promie kosmicznym płaci się 
dwa miliony dolarów. Ale żeby całe niebo w 
jednej chwili? A przecież na krzyżu Jezus nawet 
na sobie już nic nie miał. Kto w to uwierzy? 

http://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2016-09-18


 

Cisza udziela się nam z Eucharystii. Bóg cicho 
ukrył się w chlebie i winie, a nie billboardach i 
gigabitach czy decybelach. Czy nie budzi się w 
naszym sercu tęsknota za byciem do Niego 
podobnym w takiej postaci? „Ama nesciri”, jak 
pisze Tomasz à Kempis, „umiłuj bycie 
nieznanym”, bycie cichym, nawet anonimowym. 
  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Niedziela  – 29 stycznia,  
6:00pm (Sobota) – + Józef Guzek 
7:00am  + Eugeniusz Zajdel w rocznicę śmierci  
9:00am   + Tadeusz Przydział 
11:00am  + Marian Ligęza w 6 rocznicę śmierci 
1:00pm   + Józef Dziadkowiec w 20 rocznicę 
śmierci 
3:30pm  Intencje zbiorowe   
7:00pm + Antoni Przeklasa 
 
Poniedziałek – 30  stycznia 
8:00am   + Kazimierz Smoleń w 30 dni po 
śmierci 
8:00am   O Boże błogosławieństwo dla Malwiny 
i Krzysztofa 
7:00pm   + Anna Putała w 4 rocznicę śmierci 
 
Wtorek  - 31 stycznia, świętego Jana Bosko 
8:00am   O szczęśliwy powrót dla Krzysztofa i 
Krystyny 
7:00pm   + Janina Brożonowicz w 13 rocznicę 
śmierci  
 
Środa – 1 lutego 
8:00am    O Boże błogosławieństwo dla Rodziny  
7:00pm   W intencji grupy modlitewnej Królowej 
Pokoju 
 
Czwartek  –  2 lutego, Ofiarowanie Pańskie 
8:00am     
12:00pm   O Boże błogosławieństwo i Dary 
Ducha świętego dla Moniki w dniu urodzin 
5:00pm   + Józef Dziadkowiec w 20 rocznicę 
śmierci 
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla Pawła 
 
Piątek  – 3 lutego 
8:00am   O Boże blogosławieństwo dla 
Kacperka i Dominika w 1 rocznicę urodzin 
7:00pm + Verna Kane 
 
Sobota  – 4 lutego  

8:00am   Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i 
Boże błogosławieństwo dla Moniki Bafia w 
rocznicę urodzin 
9:00am   
Niedziela  – 5 lutego,  
6:00pm (Sobota) – Wynagradzająca 
Najśiętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am  + Halina Bykowski w 1 rocznicę śmierci  
9:00am   ++ Stefania i Józef Lis oraz Stanisława 
Pęcak 
11:00am  ++ Piotr i Zdzisław Bonar 
1:00pm   + Alicja Kopacz 
3:30pm  Intencje zbiorowe   
7:00pm + Irena Chilińska w rocznicę śmierci 

SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
 W niedzielę  12 lutego: Jacob, 
Carl Onak; Adrian, Mirosław 
Kubas; Maya, Maria Cwanek; w 
sobotę 18 lutego: Kaya Lebiecki. Spotkanie dla 
rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie się w 
środę,  8 lutego o godz. 7:40pm w salce w 
kościele. 
Rodzicom  życzymy Bożego błogosławieństwa 
w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
Uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej odbędzie się 29 kwietnia 
2017 o godz. 10:00am (klasy: A, C 
,D, E i A piątkowa) i 1:30pm (klasy: 
B, F, G i B piątkowa) dla dzieci ze 
Szkoły Św. Faustyny oraz 6 maja 2017 o godz. 
11:00am dla dzieci ze szkół w Schaumburgu, 
Itasca i Naperville. 
 
BIERZMOWANIE 
Sakrament Bierzmowania odbędzie się w naszej 
parafii w sobotę 22 kwietnia 2017 
roku o godz. 9:00am. Spotkanie 
dla kandydatów do bierzmowania   
odbędzie się : 13,  lub 15 lutego, 
po Mszy świętej o godzinie 19:00 
w naszym kościele, proszę sobie 
wybrać jeden z dni, który pasuje na 
spotkanie, obecność obowiązkowa dla  
kandydatów do bierzmowania.  



 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela   22 stycznia: $  11,870.00 
Diecezjalna na wsparcie Kościoła w Ameryce 
Łacińskiej:  $ 4,471.00 
Lampki: $ 705.00 
Koncert: $ 2005.00 
Opłatek Parafialny:  $ 1,468.00 
Kawiarenka: $ 500.00 
Sklepik:  $ 4,089.00 
 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,   29  lutego zostanie zebrana druga 
składka na spłatę długu budowy naszego 

kościoła. 

Z ŻYCIA PARAFII 

SERDUSZKOWA ZABAWA  KARNAWAŁOWA  

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia 

udziału w Serduszkowej Zabawie Karnawałowej, 

która odbędzie się w sobotę, 18 lutego o godz. 

7:00pm w  King’s Hall Banquets,  przy 1000 N. 

Rohlwing Rd. Lombard, IL. Oprawa muzyczna; 

DJ Roman.  Całkowity dochód z 

zabawy przeznaczony jest na 

spłatę długu budowy naszej 

świątyni. Bilety w cenie $80. 

 Osoby i firmy, które chciałyby 

ufundować nagrodę na loterię lub 

złożyć donację pieniężną, prosimy o kontakt z 

panią  Agnieszką Stankiewicz (630) 863-3933. 

Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty 

Smoter (630) 740-2749.  

Prosimy Panie, aby na tę zabawę upiekły 

pyszne ciasto. Bóg zapłać. 
 
Nasi Sponsorzy 
 
King's Hall Banquets 
Panstwo Lukasz & Edyta Sierak 
Panstwo Robert and Anna Tkacz 
Paulina Gajowniczek 
Farmer's Insurance- Beata Nitecki 
High Style Flowers 
Polish & Slavic Federal Credit Union 
J & B Distributing 
Kaczor & Assoc. LTD. 
Ryszard Chlopek 

 

 
 
 
KOPERTY NA TACĘ   
W przedsionku kościoła są do 
odebrania zestawy niedzielnych 
kopert. Bardzo serdecznie 
prosimy o ich odbiór. Koperty z 
numerem posiadają rodziny, które 
są zapisane do naszej Parafii. 
Osoby, które regularnie uczestniczą w życiu 
naszej wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się 
do naszej Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2016 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

 PODATKI, PODATKI...  
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i 
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o  
donacjach złożonych w roku 2016, prosimy o 
zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry 
Magdaleny, lub wypełnienie formularza i 
zostawienie go w zakrystii. Zaświadczenie 
będzie do odebrania w zakrystii, lub też zostanie 
wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę 
zaznaczyć.  
 

 

PIELGRZYMKA DO FATIMY 
KS. PROBOSZCZ MIROSŁAW SERDECZNIE 

ZAPRASZA NA PIELGRZYMKĘ DO FRANCJI 
- HISZPANI - PORTUGALI !! 

100 LAT OBJAWIEŃ FATIMSKICH ! 
 

TERMIN: 17 -26 WRZEŚNIA 2017 

W programie Fatima gdzie weźmiemy udział w 

wieczornej procesji ze świecami oraz poznamy 

historię objawień! 

Na trasie nawiedzimy również Lourdes, gdzie 

każdy będzie mógł zażyć kąpieli w uzdrawiących 

wodach 

oraz Montsserat z Czarną Madonną. Odwiedzimy 

również słynne Santiago De Compostella czyli szlak 

Św. Jakuba 

oraz inne wspaniałe miejsca jak Barcelona, Burgos, 

Braga, Porto i Lizbona. 

 

ZAPISY: BLUE AMBER TRAVEL (847) 630 3777 

 
 
MISTERIUM TAJEMNICY MSZY ŚWIĘTEJ 
W sobotę  4 lutego o godzinie 19:00, odbędzie 
się w Parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard 
Misterium Tajemnicy Mszy Świętej wedłu wizji 
mistyczki Cataliny Rivas. 
Serdecznie zapraszamy! 

 

 
 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, która 
odbywa się od poniedziałku do 
czwartku od godz. 8:30am do 
6:30pm. W piątek  adoracja rozpoczyna się od 
godziny 8:30am i trwa  aż do soboty do 
godziny 5:30pm. .  
Całonocna adoracja odbywa się z piątku na 
sobotę.  
Osoby, które pragną adorować Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie jedną godzinę w 
tygodniu, prosimy o wypełnienie i oddanie 
deklaracji do koszyka, który jest w przedsionku 
naszego kościoła. Więcej informacji u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 
 

GRUPY PARAFIALNE 

tel:(847)%20630-3777


 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci  zapraszamy na spotkania 
Oazy Dzieci Bożych, które odbywają  
w czwartki o godz. 18:30 w Centrum 
Pastoralnym : 
 w 1 i 3 czwartek miesiąca  dzieci w 
wieku 7-10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 
 
DZIECIĘCA GRUPA SŁOWA BOŻEGO 
Zapraszamy dzieci z klas piątej, 
szóstej i siódmej na spotkania ze 
Słowem Bożym, które odbywają się w 
poniedziałki o godz. 5:45pm w 
kościele. Spotkania prowadzi siostra Magda. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące  
Ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Zapisy 
kandydatów na ministrantów proszę 
zgłaszać do księdza Sergiusza.  
 
SCHOLA DZIECIĘCA”Boże Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną 
śpiewać w scholi dziecięcej, na 
próby, które odbywają się w każdą 
środę od 6:45 do 7:45pm w 
Centrum Pastoralnym. Scholę 
prowadzi ks. Sergiusz i p. Iwona Helinski. 
 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby odbywają 
się w każdy poniedziałek o godz. 
8:00pm w kościele. Scholę prowadzi ks. 
Sergiusz i p. Bartek Cieżobka. 
 
MŁODZIEŻ  
 Spotkanie Grupy Młodzieży Młodszej 
- klasy VIII  i klasy High School, 
odbywają się w środy po wieczornej 
Mszy świętej. Opiekunem grupy jest 
ksiądz Tomasz. 
Sedecznie Zapraszamy!!! 
 
KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla 
starszej młodzieży pracującej i 

studiującej odbywają się w niedzielę, po Mszy 
świętej o godz. 7:00pm, w Centrum 
Pastoralnym. Ludzi młodych, pragnących żyć 
duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie 
zapraszamy na spotkania. Opiekunem grupy 
jest ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia 
towarzyszy Liturgii Mszy świętych i 
różnych nabożeństw. Oprawa 
muzyczna zespołu na stałe wpisała 
się w przeżywanie młodzieżowych 
niedzielnych Mszy świętych o godz. 
7:00pm. Próby zespołu odbywają się we wtorki o 
godz. 8:00pm. Opiekunem zespołu jest ks. 
Sergiusz. 
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  
W każdy czwartek, o godz. 7:30pm 
w kościele, odbywa się spotkanie 
grupy Odnowy w Duchu Świętym. 
Opiekunem grupy jest ksiądz 
Tomasz. 
 
LEKTORZY 
Słowo Boże jest istotnym elementem 
życia i wzrostu duchowego 
chrześcijanina. Właściwe jego 
odczytanie i przekazanie wiernym 
pomaga w głębszym przeżyciu 
Eucharystii. Lektorzy naszej Parafii czytają 
Słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i 
świątecznej.  Osobą odpowiedzialną za lektorów 
w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel. (773) 
505-7442. Opiekunem duchowym jest ks. 
Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności 
podejmuje dzieło modlitewno - 
charytatywne w intencji osób 
potrzebujących troski, pomocy i 
towarzyszenia im w trudnościach i problemach 
życia. Kontakt: (630) 268-8766. Opiekunem 
grupy jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy 
modlitewnej Margaretka 
codziennie modlą się za kapłanów. 
Spotkania grupy odbywają się w 



 

każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 
świętej o godz. 9:00am. Opiekunem grupy jest 
ksiądz Tomasz.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Następne spotkanie Kręgu 
Biblijnego „Zacheusz” odbędzie  
się po uprzednim ogłoszeniu. 
Serdecznie zaprasza Ksiądz 
Tomasz. 
 
CHÓR PARAFIALNY 
Próby chóru parafialnego odbywają 
się w środy o godz. 7:30pm w 
Centrum Pastoralnym. Osoby, które 
pragną zapisać się do chóru, 
prosimy o kontakt z panem organistą 
Zbigniewem Blicharzem: .773 -616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. 
Sergiusz. 
 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w 
poniedziałki o godz. 7:00pm w 
Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych 
grających na instrumentach dętych do wstąpienia 
w nasze szeregi. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z dyrygentem, p. Mirosławem Bogun, tel. 
(708) 404-7378. Opiekę duchową nad orkiestrą 
sprawuje ks. Sergiusz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają 
przychodzących, wskazują 
wolne miejsca w ławkach, 
troszczą się o zbieranie kolekty. 
Mężczyzn, którzy pragnęliby 
zostać marszałkami prosimy o kontakt z panem 
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156. 
 
GRUPA PRO-LIFE 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w 
obronie życia dzieci nienarodzonych 
przy klinice aborcyjnej „Advantage” w 
Wood Dale, IL w następujące dni: 
wtorek, czwartek, sobota od 6:00 rano; piątek od 
7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest 
nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, 
e-mail: pdw10@sbcglobal.net. 
 
 

GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup 
Żywego Różańca odbywa się w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy 
świętej o godz. 9:00am w kaplicy Św. 
Faustyny, natomiast Dziecięcego Koła 
Różańcowego po mszy świętej o godz. 11:00am 
w Bibliotece Verbum. 
 
 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał, jako efekt rekolekcji, 
które odbyły się w 2001 roku w 
Gdańsku-Oliwie. Rekolekcje 
zdominowane były modlitwą o 
przebaczenie i uzdrowienie relacji 
rodzice - dzieci. Także i w naszej Parafii 
powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. 
Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty 
Różańcowej proszeni są o kontakt z panią 
Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Sergiusz. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 
7 lat do zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz. 5:00pm - 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół 
prowadzony jest przez panią Irenę Jarocińską 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy. Dlatego jest 
otwarte w naszej Parafii Poradnictwo Rodzinne, w 
którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie 
można umówić się telefonicznie, dzwoniąc (630) 
582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 
po mszy świętej o godz. 6:00pm 
odbywa się spotkanie modlitewne 
Straży Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi. Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem 
i szukasz pomocy oraz wsparcia, 

mailto:pdw10@sbcglobal.net


 

przyjdź na spotkanie, które odbywa się we 
wtorek o godz. 8:00pm, w Centrum 
Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek miesiąca 
spotkanie "otwarte" dla wszystkich. Kontakt: 
(773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem 
alkoholowy – przyjdź do nas. Podzielimy się z 
Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:00pm w Centrum Pastoralnym. Kontakt: 
(847) 962-0677 lub (630) 442-3755 
 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich 
chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna 
Zygadło:  
(630) 6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 
Biblioteka „VERBUM” mieści się 
w salce na balkonie i czynna jest 
w niedzielę pomiędzy Mszami. 
Wypożyczyć w niej można 
książki religijne i patriotyczne. 
 
GRUPA  MODLITEWNA  KRÓLOWEJ 
POKOJU 
Celem grupy jest modlitwa różańcowa m.in. o 
pokój na świecie, zwycięstwo Chrystusa i Jego 
Królestwa, za papieża, biskupów i kapłanów, 
chorych. 
 Spotkania grupy odbywają się w każdą I środę 
miesiąca po wieczornej Mszy św. Kontakt: Maria 
Michalska, tel.: (224) 659-31-98. Opiekunem 
duchowym jest Ks. Proboszcz. 
 

Autentyczne pojednanie polega 
na uczeniu się jedni od drugich 

  

Homilia papieża Franciszka podczas nieszporów w 
Bazylice św. Pawła za Murami w uroczystość 
nawrócenia św. Pawła Apostoła, 25 stycznia 2017. 
Spotkanie z Jezusem na drodze do Damaszku 
radykalnie przemieniło życie świętego Pawła. Od tej 
pory dla niego sens życia nie polega już na 
zawierzeniu swoim siłom, by skrupulatnie 

przestrzegać Prawa, ale na przylgnięciu całym sobą 
do bezinteresownej i niezasłużonej miłości Boga, do 
Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego. W ten sposób doznaje on 
wtargnięcia nowego życia, życia według Ducha, w 
którym ze względu na moc Zmartwychwstałego 
Pana, doświadcza przebaczenia, zaufania i 
pociechy. A Paweł nie może tej nowości zachować 
dla siebie: jest pobudzony przez łaskę, aby głosić 
dobrą nowinę o miłości i pojednaniu, które Bóg 
ofiaruje ludzkości w pełni w Chrystusie. 
Dla Apostoła Narodów pojednanie człowieka z 
Bogiem, którego stał się posłannikiem (por. 2 Kor 
5,20), jest darem, który pochodzi od Chrystusa. 
Widać to jasno w tekście Drugiego Listu do 
Koryntian, z którego zaczerpnięto w tym roku temat 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: 
„Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 
2 Kor 5, 14-20). „Miłość Chrystusa”: nie chodzi o 
naszą miłość do Chrystusa, ale o miłość jaką 
Chrystus ma dla nas. Podobnie, pojednanie, do 
którego dążymy nie jest jedynie naszą inicjatywą: 
jest to przede wszystkim pojednanie, jakie Bóg nam 
daje w Chrystusie. Jest to nie tyle ludzki wysiłek 
wierzących starających się przezwyciężyć istniejące 
podziały między ludźmi, ile bezinteresowny dar 
Boga. Na skutek tego daru osoba otrzymująca 
przebaczenie i miłowana, jest powołana z kolei, by 
głosić Ewangelię pojednania w słowie i czynie, by 
żyć i dawać świadectwo życia pojednanego. 
Z tego punktu widzenia możemy dziś zadać sobie 
pytanie: w jaki sposób głosić Ewangelię pojednania 
po wiekach podziałów? W znalezieniu drogi pomaga 
nam ten sam Paweł. Podkreśla on, że pojednanie w 
Chrystusie nie może obyć się bez ofiary. Jezus oddał 
swoje życie, umierając za wszystkich. Podobnie 
posłannicy pojednania są powołani, aby w Jego imię 
dawać swoje życie, by już nie żyli dla siebie, lecz dla 
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał (por. 2 
Kor 5,14-15). Jak nauczał Jezus, tylko wtedy, gdy 
tracimy nasze życie ze względu na Jego miłość, 
naprawdę je zyskujemy (por. Łk 9,24). Jest to 
rewolucja, którą żył Paweł, ale jest to odwieczna 
chrześcijańska rewolucja: byśmy już nie żyli dla 
siebie, dla naszych interesów i tego, jak będziemy 
postrzegani, ale na obraz Chrystusa, dla Niego i 
zgodnie z Nim, z Jego miłością i w Jego miłości. 
Dla Kościoła, dla każdego wyznania 
chrześcijańskiego jest to zachęta, aby nie opierać się 
na programach, na obliczeniach i korzyściach, nie 
polegać na możliwościach i modach danej chwili, ale 
poszukiwać drogi, zawsze spoglądając na krzyż 
Pana: tam jest nasz program życia. Jest to także 
zachęta do wyjścia z wszelkiej izolacji, do 
przezwyciężenia pokusy autoreferencyjności, która 
uniemożliwia pojęcie tego, co Duch Święty dokonuje 
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poza naszymi przestrzeniami. Autentyczne 
pojednanie między chrześcijanami może się 
dokonać, kiedy będziemy umieli wzajemnie 
rozpoznać swoje dary i będziemy zdolni pokornie i 
pojętnie uczyć się jedni od drugich, nie czekając, aby 
inni najpierw nauczyli się od nas. 
Jeśli żyjemy tym umieraniem dla siebie, by żyć dla 
Jezusa, to nasz stary sposób życia jest odesłany do 
przeszłości i jak to się stało w przypadku Pawła, 
wkraczamy w nową formę istnienia i komunii. Wraz z 
Pawłem możemy powiedzieć: „To, co dawne, 
minęło” (2 Kor 5,17). Spojrzenie wstecz jest 
pomocne i bardzo potrzebne, by oczyścić pamięć, 
ale skupianie się na przeszłości, zatrzymując się na 
przypominaniu doznanych krzywd i faktów, 
osądzając je jedynie według kryteriów ludzkich może 
sparaliżować i uniemożliwiać życie teraźniejszością. 
Słowo Boże zachęca nas, abyśmy czerpali siłę z 
pamięci, pamiętali o dobru otrzymanym od Pana; ale 
wzywa nas także do pozostawienia za sobą 
przeszłości, aby iść za Jezusem w dniu dzisiejszym i 
żyć nowym życiem w Nim. Pozwólmy Temu, który 
wszystko czyni nowe (por. Ap 21,5), aby nas 
otworzył na nową przyszłość, otwartą na nadzieję 
która nie zawodzi, przyszłość, w której będzie można 
przezwyciężyć podziały a wierzący, odnowieni w 
miłości, będą w pełni i widzialnie zjednoczeni. 
Idąc drogą jedności, w tym roku szczególnie 
wspominamy pięćset lat Reformacji protestanckiej. 
Fakt, że dzisiaj katolicy i luteranie mogą wspólnie 
upamiętniać wydarzenie, które podzieliło chrześcijan, 
a czynią to z nadzieją, szczególnie akcentując 
Jezusa i Jego dzieło pojednania, jest znaczącym 
osiągnięciem, zyskanym dzięki Bogu i modlitwie, 
poprzez pięćdziesiąt lat wzajemnego poznania i 
dialogu ekumenicznego. 
Modląc się do Boga o dar pojednania z Nim i ze 
sobą nawzajem, kieruję moje serdeczne i braterskie 
pozdrowienia dla Jego Eminencji Metropolity 
Gennadiosa, przedstawiciela Patriarchatu 
Ekumenicznego, Jego Ekscelencji Davida Moxona, 
osobistego przedstawiciela Arcybiskupa Canterbury 
w Rzymie i do wszystkich zgromadzonych tutaj 
przedstawicieli różnych Kościołów i wspólnot 
kościelnych. Cieszę się szczególnie z możliwości 
powitania członków Komisji Mieszanej ds. Dialogu 
Teologicznego między Kościołem Katolickim a 
Wschodnimi Kościołami Prawosławnymi, którym 
życzę owocnej pracy podczas sesji plenarnej, która 
ma miejsce w tych dniach. Pozdrawiam również 
studentów Ekumenicznego Instytutu Bossey, 
odwiedzających Rzym, aby pogłębić swoją 
znajomość Kościoła katolickiego a także młodzież 
prawosławną i ortodoksyjnych Kościołów 
wschodnich studiującą w Rzymie dzięki stypendiom 
Komitetu Współpracy Kulturalnej z Kościołami 

prawosławnymi, działającym przy Papieskiej Radzie 
ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Przełożonym i 
wszystkim pracownikom tej dykasterii wyrażam 
szacunek i wdzięczność. 
Drodzy bracia i siostry, nasza modlitwa o jedność 
chrześcijan włącza się w modlitwę Jezusa 
skierowaną do Ojca przed Męką, „aby wszyscy 
stanowili jedno” (J 17,21). Niestrudzenie prośmy 
Boga o ten dar. Cierpliwie i ufnie oczekując, iż Ojciec 
udzieli wszystkim wierzącym dobra pełnej i 
widzialnej komunii, idźmy naprzód na naszej drodze 
pojednania i dialogu, wpierani heroicznym 
świadectwem wielu braci i sióstr zjednoczonych 
wczoraj i dziś w cierpieniu dla imienia Jezusa. 
Korzystajmy z każdej okazji, jaką daje nam 
Opatrzność, aby razem się modlić, aby razem głosić 
Ewangelię, aby razem miłować i służyć, zwłaszcza 
najuboższym i zapomnianym. 

 

OGŁOSZENIA DROBNE 

 Nowo otwarte polskie, domowe przedszkole 
przyjmuje dzieci do lat 5. Kontakt: Olga: (773) 
931-0059 

 W Bartlett – Townhouse- 2 sypialniowy do 
wynajęcia od 1 maja. Kontakt: (630) 308-1551- 
tylko w wekend  

 Do wynajęcia pokój z łazienką w okolicy 
Wheaton: Kontakt: Jerzy: ( 630)661 -5177; (630) 
661-0015 

 Do wynajęcia  luksusowe kondominium, 
Bloomingdale , 3 sypialnie, 2 łazienki, nowa 
kuchnia, siłownia, basen, kort, dobre szkoły, 
niska cena. Kontakt: Mateusz: (773) 977-6746. 

 Do sprzedaży samochód osobowy Subaru 
Legach –Sadan. Przekładnia ręczna, przebieg 
109 tys. mil. Kontakt : Krzysiek: (630)400-2304 

 Miasta Partnerskie Roselle – Bochnia zapraszają 
na zabawę 28 stycznia ( 6-11:30pm) w Holiday 
Inn. 1480 W. Lake St. Roselle. Bilety $ 45.00. 
Kontakt: Leslie Rojek: ( 847) 879-7939 

 Zaopiekuję się Twoim dzieckiem w swoim domu. 
Okolice Glendale Hts. i Carol Stream. Kontakt: 
Renata: ( 773) 934-4387 

 Do wynajęcia dwusypialniowe mieszkanie w 
Hoffman Estates. Kontakt: Krystyna:( (847) 894-
2938; (847) 296-5648 

 Szukam pracy do opieki nad dziećmi, na cały lub 
na część etatu. Mam wieloletnie doświadczenie 
w pracy z dziećmi.      Kontakt: Irena(630)881-
4966 



 

 Potrzebna dziewczyna do sprzątania domów z 
okolic Addison. Kontakt: Grażyna: (630)885-1210 

 Ziemniaki żółte, 50 – funtowy worek, $18.00. 
Kontakt: Tomek: (847) 334-1224 

 Potrzebna osoba do pracy w polskim sklepie w 
Bartlett. Kontakt: Jolanta: (630) 213-8313 

 Firma truckingowa poszukuje kierowcę na trucka 
z licencją CDL Kontakt:  Eryk: (608) 844-4049 

 Dla starszego Pana bez nałogów do wynajęcia w 
Itasca duża sypialnia, 2 łazienki, w budynku 
murowanym, dobrze oświetlony parking. Kontakt: 
Stanisław:  (630)398-2539 

 Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia w 
Emhurst. Kontakt: (630) 935-0653 

 Świeże, smaczne i niedrogo, wszystko od 
Amiszów. Kontakt: Tomasz: (847)334-1224 

 Pokój do wynajęcia w Addison z dostępem do 
kuchni, osobna łazienka. Kontakt: Cecylia:(630) 

345-2167 

 Pilnie poszukuję pokoju  ( basement) do 
wynajęcia, bez depozytu. Kontakt: Tomasz:(630) 
345-2974 

 Poszukuję osobę do pracy w polskim sklepie w 
Bartlett. Kontakt: Joanna: (630) 213-8313 

 Poszukuję pracy z zamieszkaniem, do opieki nad 
starszą osobą. Kontakt: Jadwiga: (219) 315-5870 

 Wynajmę townhouse w Bartlet, 3 poziomowy; 2 i 
½ łazienki; garaż na dwa auta. Szkoły dobre. 
Kontakt: Monika: (630) 890-6548 

 Pokój do wynajęcia w okolicy Elmhurst($500). 
Kontakt: Stanisława : (708)655-3664 

 
 

 


