Księża i siostry:
ks. Mirosław Stępień, SChr – proboszcz
ks. Piotr Janas, SChr – wikariusz
ks. Piotr Nowacki, SChr – wikariusz
ks. Tomasz Pietrzak, SChr – wikariusz
s. Jadwiga Kokolus, MChR – zakrystianka
s. Magdalena Polak, MChR – sekretarka
Rada parafialna:
Przewodniczący Rady:
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544
Sekretarz: Fryderyka Kubica (630) 306-2665
Komisja Liturgiczna: Jadwiga Pajor (773)
505-7442
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630) 543-3819
Fryderyka Kubica (630) 306-2665
Komisja Kulturalna:
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933
Bogusia Bukowska (773) 971-0876
Komisja Imprez:
Jolanta Smoter (630) 740-2749
Marek Gracz (630) 400-7338
Komisja Charytatywna: Marta Penc (630) 4560603
Komisja Gospodarcza:
Adam Jakubek (630) 280-9102
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544
Damian Mazur (773) 567-6652
Stanisław Bujak (630) 543-2156
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 7 stycznia – Objawienie Pańskie
Wejście:
Mędrcy świata (61)
Ofiarowanie:
Dzieciątko się narodziło ( 49).
Komunia św:
Jezusa Narodzonego (57)
Dziękczynienie:
Jakieś światło nad Betlejem (56)
Zakończenie:
Do szopy, krj pasterze ( 48 )
Czytania: Iz 60,1-6. Ps 72
Ef 3, 2-3a. 5-6
Mt. 2, 1–12

Psalm responsoryjny
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Zrozumiałam przez te dwa lata
cierpień wewnętrznych, które
cierpię poddając się woli Bożej, dla
lepszego poznania tej woli Bożej –
więcej mnie posunęło w
doskonałości, niż poprzednie
dziesięć lat. Od dwóch lat jestem na krzyżu,
pomiędzy niebem a ziemią, to jest, że jestem
związana ślubem posłuszeństwa, słuchać mam
Przełożonej, jako samego Boga. – A z drugiej
strony Bóg daje mi Sam bezpośrednio poznać
Swoją wolę i dlatego jest moja męka
wewnętrzna tak wielka, której nikt nie pojmie i
nie zrozumie, tych cierpień duchowych.
Lżejszym mi się wydaje, oddanie życia, niż
przeżyć nieraz jedną godzinę w takiej męce. Nie
będę nawet o tym wiele pisać, bo to jest nie do
opisania, poznawać bezpośrednią wolę Boga, a
być znowuż doskonale posłuszną woli Boga
pośrednio w zastępstwie przełożonych. – Dzięki
Panu, że mi dał kierownika, bo inaczej nie
zrobiłabym ani kroku naprzód. (Dz 981)
ROZWAŻANIA
Objawienie Pańskie – Trzech Króli
Dziś Kościół obchodzi epifanię, czyli objawienie
się Jezusa światu. W osobach Mędrców są
reprezentowane ludy całego świata, wszystkich
języków i krajów, które wezwane przez Pana
wyruszają w drogę, by adorować Nowo
Narodzonego w Betlejem. Kapłani i uczeni w
Piśmie, którzy przebywają blisko groty, nie robią
ani kroku w jej kierunku. Mędrców wiedzie
gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i
oświetla
im
drogę
wiodącą
do
tego
szczególnego celu.
Kapłani i uczeni w Piśmie znają dobrze Biblię.
Stąd wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały
miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie
potrafią jednak powiedzieć Herodowi niczego
ponad zwykłą prorocką informację. Mamy więc
do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej
strony widzimy więc tajemniczą gwiazdę, która
jest przewodniczką spotkania trzech pogan ze
Zbawcą. Z drugiej zaś mamy Biblię,
odczytywaną
i
nauczaną
przez
starotestamentalnych kapłanów i uczonych w

Piśmie w taki sposób, iż nie można podać
Herodowi niczego poza niewyraźną informacją.
Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się
posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by
nauczyć się obserwować w naszej codzienności
znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas
i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze
Jezusowi królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne,
wartościowe. Oznaczało godność Jezusa jako
króla. Kadzidło było używane w świątyniach
podczas składania ofiar jako symbol modlitwy.
Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to
balsam, którym namaszczano zmarłych, a
dodany do wina wzmacniał je. Taki napój
podawano skazańcom. To zapowiedź męki
Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał więc
złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako
człowiek. Na pamiątkę tych darów zaczęto
święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę, a z
czasem wprowadzono także błogosławieństwo
kredy.
W polskiej tradycji po powrocie z kościoła,
kadzidłem okadzano domostwa, by ustrzec je
przed wpływami złych sił, a poświęconą kredą
wypisywano na drzwiach domu inicjały trzech
Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku.
Najbardziej trafną interpretacją tych liter jest
potraktowanie
ich
jako
chrześcijańskich
noworocznych życzeń: Christus Mansionem
Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu
domowi.
Ewangelia uściśla, że Mędrcy po spotkaniu z
Jezusem „Inną drogą udali się do swojej
ojczyzny”. Taka zmiana trasy może oznaczać
nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy
spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi
czcicielami, jakich On pragnie. To pociąga za
sobą naśladowanie Jego sposobu działania,
czyniąc z siebie „ofiarę żywą, świętą, Bogu
przyjemną”.
Kard. Joachim Meisner podkreśla, że to, co Bóg
w noc Bożego Narodzenia szeptał do ucha,
Epifania chce głosić z dachów świata. Stajnia z
Betlejem
nie
jest
kościelnym
terenem
prywatnym i dzisiaj została określona jako dobro
wspólne wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo
przynosi Boże zbawienie wszystkim, bo
Chrystus jest prawdziwym Synem Boga żywego.
A
ostatecznym
sensem
powołania
chrześcijańskiego jest to, aby ludzie znaleźli
drogę do Chrystusa.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela – 7 stycznia
6:00pm
(Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am Dziękczynna za otrzymane łaski
9:00am ++ Mirosław i Paweł Lenkiewicz; Anna
i Józef Lech; Maria i Karol Paluch, zmarli z
rodziny Kowal
11:00am + Agnieszka Szypcio
1:00pm ++ Władysława w 5 rocznicę śmierci i
Jan Baltaziuk
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm + Irena Chylińska w 2 rocznicę śmierci
Poniedziałek – 8 stycznia, Chrzest Pański
8:00am O Boże błogoslawieństwo i zdrowie dla
Marysi i Ryszarda Olszewski
8:00am W intecji Parafian
7:00pm ++ Bolesław Luberda i Władysław
Bielak w 2 rocznicę śmierci
Wtorek – 9 stycznia
8:00am O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
dla Zofii i Stanisława oraz z prośbą o wyjście z
kłopotów małżeńskich
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla
nowonarodzonego Gabrysia
Środa – 10 stycznia
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Bogdana i Jadwigi Pajor
7:00pm + Jan Harpula w 6 rocznicę śmierci
Czwartek – 11 stycznia
8:00am
O
Boże błogosławieństwo dla
Małgorzaty z okazji urodzin
7:00pm + Roman Knapik w 2 rocznicę śmierci
Piątek – 12 stycznia
8:00am O Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla Joanny, Zenka, Adama i
Hanii Nowackich
8:00am + Józef Fedak
7:00pm + Anna Zarębczan
Sobota – 13 stycznia
8:00am + Stanisław Gajcy w 1 rocznicę śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Bernarda
z okazji 14 urodzin
Niedziela – 14 stycznia
6:00pm (Sobota) ++ Janina i Zbigniew Borla

7:00am O Boże błogosławieństwo z okazji 30
urodzin dla Damiana
9:00am + Radosław Wróbel w 5 rocznicę
śmierci
11:00am ++ Helena i Roman Knapik
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej dla Kacpra Gębarowskiego
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm + Daniel Bozowski w 2 rocznicę
śmierci

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 7 stycznia zostaną
ochrzczeni:
Emilia Waś; w
sobotę 13 stycznia Lena Monika
Lis; w niedzielę 14 stycznia: Izabela Jadwiga
Maslanka. Spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 10 grudnia 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 28 kwietnia
2018 dla dzieci ze Szkoły św.
Faustyny – o
godzinie 10:00
przystąpią do I Komunii Św. dzieci z
klasy
B,
D,
F
i
A
piątkowej.
O godz. 1:30 - dzieci z klasy A, C, E, G i B
piątkowej; oraz 12 maja 2018 o godz. 11:00am
dla dzieci ze szkół w Schaumburgu, Itasca i
Naperville.
Przymiarki alb komunijnych i spotkanie
rodziców.
13 stycznia w Centrum Pastoralnym w
godzinach: 9.00 am do 4.00pm, odbędzie się
pierwsza przymiarka alb komunijnych dla dzieci
ze
szkół:
(Schaumburg,
Itasca-Addison,
Neperville). Drugi termin przymiarki: 20 stycznia
pod adresem: 139 Cosman Rd Elk Grove Vim
60007 w godzinach 9.00am do 4.00pm.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci ze
szkół: Schaumburg, Itasca-Addison, Neperville
odbędzie się 25 stycznia o godz. 8.00 pm w
Kościele w Lombard.
BIERZMOWANIE

Najbliższe spotkanie formacyjne
odbędzie się 3 lutego 2018r.
(sobota) o godz. 4.30 pm w
kościele
w
Lombard.
Na
spotkaniu zostaną ogłoszone
terminy egzaminów i prób przed
Bierzmowaniem. Obecność obowiązkowa.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zostanie zawarty:
20 stycznia:
przez Paulina Szczepanik i Dariusz
Danieliszyn.
Przygotowujących
się
do
Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na
nowej drodze życia!

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 24 grudnia: $ 10,368.00
Składka budowlana: $ 52,822.00
Pledges: $ 1,165.00
Lampki: $ 370.00
Sklepik: $ 3,272.00
Pasterka: $ 3, 337.00
25 grudnia: $ 9.385.00
26 grudnia: $ 2,843.00
Niedziela 31 grudnia: $ 6,096.00
1 stycznia: $ 6,096.00
Składka budowlana: $ 11,112.00
Pledges: $ 1,065.00
Sklepik: $ 6,005.50
Donacje na potrzeby kościoła
Anna Schmanski
$ 646.45
Grzegorz Malgorzata Zareba
$ 520.00
Irene i Richard Jarocinski
$ 500.00
Marek Smoter i Family
$ 420.00
Czeslaw i Teresa Kaczor
$ 360.00
Joseph i Zofia Sitko
$ 320.00
Ryszard i Teresa Czepiel
$ 310.00
Mark i Jadwiga Piasecki
$ 310.00
Anna i Tomasz Marszalek
$ 280.00
Stefan i Zofia Andrychowski
$ 270.00
Wieslaw i Stanislawa Stasica
$ 260.00
Wojciech i Marzena Madej
$ 260.00
Jozef i Jolanta Gola
$ 250.00
Marian i Beata Jablonski
$ 250.00
Kazimierz i Maria Kurpiel
$ 250.00
Kazimierz i Janina Ratyniak
$ 250.00
Ludwik i Henryka Broclawik
$ 225.00
Agata i Andrzej Szlezak
$ 225.00
Janusz i Elzbieta Rys
$ 220.00
Wladyslaw i Malgorzata Szymanski $ 220.00
Monika i Grzegorz Kawula
$ 220.00
Andrzej i Katarzyna Stec
$ 220.00

Malgorzata i Joseph Lenart Drew
Wieslaw i Barbara Drath
Barbara i Henryk Zielinski
Miroslaw i Marzena Soczomski
Jerzy i Ewa Gebarowski
Danuta Filipek
Anna i Rafal Mikrut
Henryk i Barbara Presz
Serafin's Constructions
Tadeusz Katny
Edward i Wanda Wojtkiewicz
Katarzyna i Arkadiusz Rzepski
Michalina Marszalek
Grzegorz i Edyta Grygo
Jan i Stanislawa Merchut
Agata Curylo
Jadwiga Gubala
Ireneusz i Bozena Fraczek
Kazimierz i Malgorzata Maslowiec
Piotr i Halina Tyrka
Maciej i Katarzyna Stanio
Adam i Maria Cholewa
Anna i Adam Wojtulewicz
Mariusz Roszko & Family
Lucy i Boguslaw Giera
Andrzej i Monika Pajerski
Dawid i Anita Tomczyk
Emilia i Christopher Czosnyka
Robert i Ewa Malyszko
Piotr Smoter & Family
Leszek i Agnieszka Krepulec
Dorota i Rafal Wandachowicz
Stanislaw Chrobak
Wladyslawa Niedzielak
Jan Maria Kucharski
Wladyslaw Mucek & Family
Krzysztof i Grazyna Kowal

$ 220.00
$ 210.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 190.00
$ 190.00
$ 185.00
$ 175.00
$ 170.00
$ 170.00
$ 170.00
$ 170.00
$ 170.00
$ 160.00
$ 160.00
$ 160.00
$ 160.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00

Zobowiązania - Pledges

Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Czesław i Ewa
Burzawa, Wojciech i Janina Bykowski, Wojciech
i Barbara Cholewa, Jerzy i Władysława
Cygan, Grzegorz Grygo, Mieczysław i Jolanta
Kaczmarczyk, Jan Korus, Andrzej i Ryszarda
Lupa, Marek i Renata Madej, Jan i Stanisława
Merchut, Adam i Ludwika Peschak, Zbigniew i
Bronisława Stanisz, Christopher i Margaret
Stelmach, Janusz i Małgorzata Walos, Mariusz i
Marta Wdowiak, Kazimierz i Izabela Wiatr oraz
Arkadiusz Zwierniak.

Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 14 stycznia zostanie zebrana druga
taca na spłatę długu budowy naszego kościoła.

Z ŻYCIA PARAFII
NASZA PARAFIA POJAWIŁA SIE NA
FACEBOOK'U.
Publikujemy tam bieżą ce informacje, zdjecia i
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia
Milosierdzia Bozego w Lombard"

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.
MINISTRANCI
W najbliższy wtorek (9 stycznia) zapraszamy
kandydatów, ministrantów wraz z rodzicami na
Mszę Świętą wieczorną. Po Mszy Świętej
odbędzie się Spotkanie opłatkowe w Centrum
Pastoralnym.
KONCERT KOLĘD
14 stycznia 2017 (niedziela) o
godz. 4:30pm po
Mszy św.
(3:30pm) zapraszamy naszych
parafian i gości na godzinny
Koncert kolęd. Będzie to czas
wspólnego
kolędowania,
jak
również
wysłuchania
utworów
w
przeróżnych
aranżacjach. Koncert przygotowały wspólnie
zespoły i schole działające przy naszej parafii:
orkiestra dęta, Chór parafialny im. św. Jana
Pawła II, Orkiestra Dęta, scholka dziecięca
„Boże Perełki”, zespół „Misericordia” i Zespół
Młodzieżowy.

OPŁATEK PARAFIALNY
W niedzielę, 7 stycznia 2017 roku, o godz.
4:30pm, w sali Kings Hall Banquets w Lombard,
odbędzie się Opłatek Parafialny.. Cena biletu
dla dorosłych wynosi: $35; dla dzieci do 10 roku
życia: $15. Zapraszamy wszystkich Parafian do
wzięcia
udziału
w
naszym
Spotkaniu
Opłatkowym.
Więcej informacji: Jola Smoter: 630 - 740-2749
Agnieszka Stankiewicz: 630– 863 - 3933

BIESIADA KARNAWAŁOWA
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału w Biesiadzie Karnawałowej, która
odbędzie się w sobotę, 10 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.

OBJAWIENIE PAŃSKIE –
TRZECH KRÓLI
„Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę.”
Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych
świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie
od III wieku, a na Zachód przedostało się pod
koniec IV wieku.
Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Epifania,
podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia

nam Boga, który staje się widzialnym, z tą
różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i
poganom okazuje Bóg Syna swego. Już Izajasz
proroczo widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do
której "napływa mnogość pogan, złoto i kadzidło
przynosząc". (Iz 60 1-6)
W tym dniu czcimy objawienie się Boga w
widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się
poganom w osobach Mędrców, narodowi
wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim
uczniom przez cud dokonany w Kanie
Galilejskiej.
Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne.
Oznaczają godność królewską Chrystusa
(złoto), wypływającą z połączenia się natury
ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego
wyobrażają one samego Zbawiciela.
W kościołach poświęca się te dary oraz kredę
przeznaczoną do oznaczenia drzwi domów
inicjałami trzech Mędrców i datą roku. Zwyczaj
ten wiąże się z obrzędem ogłaszania w dniu
dzisiejszym świąt ruchomych. W pierwsze
wielkie święto roku kalendarzowego w katedrach
i głównych kościołach po odśpiewaniu Ewangelii
kantor ogłasza daty niedziel i świąt okresu
wielkanocnego.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o zbadanie
ważności małżeństwa.
Spotkanie - po wcześniejszym
uzgodnieniu daty w biurze
parafialnym lub w zakrystii.
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!
Chór im. św. Jana
Pawla II przy
naszym Sanktuarium
zaprasza młodzież ,
panie i panów do
wzmocnienia Chóru.
Z uwagi na powrót do Polski niektórych
członków chóru, brakuje osób śpiewających.
Prosimy o zgłaszanie się do pana organisty –
Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284
UWAGA ! : W przyszłym roku - 2018, Chór
będzie celebrowal 10 lat swojej działalności !
Mamy nadzieje, że w każdym głosie sopran
+alt+tenor+bas znajdzie sie 10 osób.
40 - osobowy Chór na 10 -lecie to jest
nasze zadanie.

.ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Zapraszamy
na
adorację
Najświętszego Sakramentu, która
odbywa się od poniedziałku do
czwartku od godziny 8:30am do
6:30pm. W piątek
adoracja
rozpoczyna się od godziny 8:30am i trwa aż
do soboty do godziny 5:30pm. W niedzielę
rozpoczyna sie od godziny 8:00am i trwa do
godziny 6:30pm.
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
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.
Spotkania rozpoczną się od października.
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 Piotra.
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
p.
Helinski.

Iwona

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
Młodzież
utalentowaną
muzycznie i lubiącą śpiewać
zapraszamy
do
scholii
młodzieżowej. Próby odbywają
się w każdy czwartek o godz. 8:30pm w
kościele. Scholę prowadzi p. Bartek Cieżobka.

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.

MŁODZIEŻ
W styczniu 2018r. ze względu na
Kolędę
nie
będzie
spotkań
młodzieżowych. Aktualne informacje
znajdziecie
zawsze
na
FB:
http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej:
Lombard - Młodzież)
Ks. Tomasz Pietrzak SChr

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.

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.
Kontakt:
krag.milosierdzia@gmail.com.
Opiekunem
grupy jest ks. Piotr.

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.

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. Zespół prowadzi p. Jacek
Krępulec: (630)205-4851. Opiekunem zespołu
jest ks. Proboszcz.
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
W każdy czwartek, o godz. 7:30pm
w kościele, odbywa się spotkanie
grupy Odnowy w Duchu Świętym.
W styczniu 2018r. ze względu na Kolędę nie
będzie spotkań Arki Pana i Przyjaciół. Opiekun
grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr
LEKTORZY
Słowo
Boże
jest
elementem
życia
i

istotnym
wzrostu

KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
Spotkania Kręgu Biblijnego
„Zacheusz” odbywają się co dwa
tygodnie w poniedziałki w Centrum
Pastoralnym o 20:00. Serdecznie zaprasza
Ksiądz Piotr.
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.
Proboszcz.
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. Proboszcz.
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. Piotr.
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
problemami
małżeńskimi

z
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) 5821505.
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,
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:
Zygadło:
(630) 6249764

Marianna

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.
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych
Małżeństw SYCHAR organizuje Warsztaty
Rozwoju Duchowego, których opiekunem
duchowym jest ks. Mirosław Stępień SChr.
Spotkania odbywają sie w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym.

Zmierzenie się z naszą słabością
jest doświadczeniem
umacniającym
Słuchanie w milczeniu głosu sumienia pozwala nam
rozpoznać, że nasze myśli są dalekie od Bożych
myśli, że nasze słowa i nasze czyny są często
światowe, to znaczy kierują się wyborami
sprzecznymi z Ewangelią
„Zmierzenie się z kruchością gliny, z której
jesteśmy utworzeni, jest doświadczeniem, które
nas umacnia” – powiedział papież podczas
audiencji ogólnej w Watykanie.
Kontynuując cykl katechez poświęconych Eucharystii
wyjaśnił znaczenie aktu pokuty. Słów Ojca Świętego
w auli Pawła VI wysłuchało około 8 tys. wiernych.
Oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na
język polski:
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Podejmując na nowo katechezę na temat celebracji
eucharystycznej rozważamy dzisiaj, w kontekście
obrzędów wprowadzających, akt pokutny. W swej
wstrzemięźliwości sprzyja on postawie, dzięki której
możemy przygotować się na godne sprawowanie
świętych tajemnic, czyli poprzez uznanie naszych
grzechów przed Bogiem i braćmi. Zachęta kapłana
jest bowiem skierowana do całej modlącej się
wspólnoty, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Co
może dać Pan tym, którzy już mają serce pełne
samych siebie, swojego sukcesu? Nic, bo człowiek
zarozumiały nie jest zdolny do otrzymania
przebaczenia, będąc pełnym swojej domniemanej
sprawiedliwości. Przypomnijmy sobie przypowieść o
faryzeuszu i celniku, gdzie tylko ten drugi, celnik
powraca
do
domu
usprawiedliwiony,
czyli
otrzymawszy przebaczenie (por. Łk18, 9-14). Ten,
kto świadom jest swoich bied i pokornie opuszcza

oczy odczuwa, że spoczywa na nim miłosierne
spojrzenie Boga. Wiemy z doświadczenia, że tylko
ci, którzy potrafią uznać swoje błędy i proszą o
przebaczenie otrzymują zrozumienie i przebaczenie
innych.
Słuchanie w milczeniu głosu sumienia pozwala nam
rozpoznać, że nasze myśli są dalekie od Bożych
myśli, że nasze słowa i nasze czyny są często
światowe, to znaczy kierują się wyborami
sprzecznymi z Ewangelią. Dlatego na początku Mszy
św. wspólnie dokonujemy aktu pokutnego poprzez
formułę spowiedzi powszechnej, wypowiadanej w
pierwszej osobie liczby pojedynczej. Każdy wyznaje
Bogu i braciom „że bardzo zgrzeszyłem myślą,
mową, uczynkiem, i zaniedbaniem”. Tak, nawet
zaniedbaniem, a mianowicie zaniedbaniem czynienia
dobra, którego mogłem dokonać. Często dobrze się
czujemy, ponieważ, jak mówimy – „nikogo nie
skrzywdziłem”. W istocie nie wystarcza nie czynić
bliźniemu nic złego, ale trzeba postanowić czynić
dobro, wykorzystując okazje, aby dać dobre
świadectwo, że jesteśmy uczniami Jezusa. Warto
podkreślić, że wyznajemy zarówno Bogu jak i
braciom, że jesteśmy grzesznikami. To pomaga nam
zrozumieć wymiar grzechu, który oddzielając nas od
Boga, oddziela nas także od naszych braci i na
odwrót. Grzech zawsze oddziela, zrywa więź z
Bogiem i zrywa więź z braćmi. Relacje w rodzinie, w
społeczeństwie, we wspólnocie. Grzech zawsze
rozdziela, oddziela, dzieli.
Słowom, które wypowiadamy ustami, towarzyszy
gest bicia się w piersi uznając, że zgrzeszyłem z
własnej winy, a nie z winy innych osób. Często
zdarza się bowiem, że ze strachu lub wstydu
wskazujemy palcem oskarżając innych. Przyznanie
się do winy kosztuje, ale dobrze jest ją szczerze
wyznać. Trzeba jednak wyznać swoje własne
grzechy. Pamiętam pewną anegdotę, którą
opowiadał stary misjonarz, o pewnej kobiecie, która
poszła się spowiadać. Zaczęła od opowiadania
upadków swego męża, potem teściowej, wreszcie
sąsiadów. W pewnym momencie spowiednik
powiedział: „Proszę pani, czy pani już skończyła?” –
„O tak już powiedziałam”. „Skończyła pani
opowiadać o grzechach innych, a teraz niech pani
zacznie mówić o swoich!”. Wyznajemy swoje
grzechy!
Po wyznaniu grzechu błagamy Najświętszą Maryję
Pannę, Aniołów i Świętych, aby modlili się za nas do
Pana. Także w tej dziedzinie cenna jest wspólnota
świętych, wstawiennictwo tych przyjaciół i wzorców
życia podtrzymuje nas w drodze ku pełnej komunii z
Bogiem, gdy grzech zostanie unicestwiony na
zawsze.
Oprócz „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu”,
można dokonać aktu pokutnego przy pomocy innych
formuł, na przykład: „Zmiłuj się nad nami, Panie/Bo
zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie,

miłosierdzie swoje/I daj nam swoje zbawienie” (Ps
123,3, 85,8, Jer 14,20). Zwłaszcza w niedzielę
można dokonać błogosławieństwa i pokropienia
wodą święconą na pamiątkę chrztu (por. Wpr. Og.
do Mszału Rzym., 51). Możliwe jest także, jako część
aktu pokutnego, odśpiewanie Kyrie eléison:
starożytnymi słowami greckimi oddajemy cześć Panu
- Kyrios - i błagamy o Jego miłosierdzie (tamże, 52).
Pismo Święte daje nam jaśniejące wzory postaci
„pokutujących”, które zastanawiając się nad sobą po
popełnieniu grzechu znajdują odwagę, by zdjąć
maskę i otworzyć się na łaskę odnawiającą serce.
Pomyślmy
o
królu
Dawidzie
i
słowach
przypisywanych mu w Psalmie: „Zmiłuj się nade
mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego
miłosierdzia wymaż moją nieprawość!” (51,3).
Pomyślmy o synu marnotrawnym, który powrócił do
ojca; lub wołaniu celnika: „Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika!” (Łk 18, 13). Pomyślmy także o św.
Piotrze, o Zacheuszu i o Samarytance. Zmierzenie
się z kruchością gliny, z której jesteśmy utworzeni,
jest doświadczeniem, które nas umacnia: sprawiając,
że musimy zmierzyć się z naszą słabością, otwiera
nam serce na błaganie o Boże miłosierdzie, które
przemienia i nawraca. Tego właśnie dokonujemy w
akcie pokutnym na początku Mszy św.
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Potrzebna pani z doświadczeniem do sprzątania
domków w okolicy Lombard. Kontakt: Renata:
(773)387-4597
Przedszkole PixieDiexie w Wood Dale poszukuje pani
od 3:00 do 6:00 po południu do najmłodszej grupy –
papiery niewymagane. Kontakt: Marta:
( 630) 787-1208
Niania z doświadczeniam i wykształceniem
pedagogicznym, zaopiekuje się dzieckiem w swoim
lub twoim domu. Posiadam referencje. Kontakt:
Małgorzata: (630)873-9427
Miasta partnerskie Roselle – Bochnia organizują
zaawę 3 lutego 2018 w Venutis, 2251 Lake St. ,
Addison, od 7pm do 1 w nocy. Bilet $60.00, w cenie
biletu obiad, DJ i alkohole. Konakt: Jolanta: (630)8948159
Pyszne wyroby wędlin, domowy smak bez
konserwantów. Kontakt: Piotr: (630)915-9449
Potrzebna pani do sprzątania domów 3 lub 4 dni
tygodniowo, od Nowego Roku. Kontakt: Ewa: (630)
290-5354
Do wynajęcia odnowione 2-sypialniowe, 2-poziomowe
mieszkanie z pralka i suszarką w Wheaton. Kontakt:
Monika: (847)769-9557.
Sprzedam dwupoziomowy dom z osobnym
mieszkaniem dla teściów w Bloomingdale; 4 sypialnie,
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2 łazienki, 2 kuchnie, pralnia, garaż, okazja dla
inwestora lub rodziny. Kontakt: Eva: (630)279-9000
Sprzedam tanio stół bilardowy, 8 – stopowy. Kontakt:
Eva: (630)279-9000.
Do sprzedania nowe drzwi garażowe (szerokość 18
feet, wysokość 7 ½ feet) 8 okienne na górnym panelu.
Kontakt: Tadeusz: (331) 307-9207
Potrzebna Pani do sprzątania domków w okolicy
Lombard. Doświadczenie mile widziane. Kontakt:
Renata: (773)387-4597
Tarnów – Sprzedam funkcjonujący Klub Muzyczny w
centrum Tarnowa. Wysoki standard wykończenia.
Wiecej informacji +48.606.99.66.91
lub glaxx@poczta.fm
Pokój z łazienką do wynajęcia w Rolling Meadows.
Kontakt: Małgorzata: (630)504-9597
Do wynajęcia 2 sypialniowe kondominium z pralką i
suszarką w Addison, IL. Można parkować veny
kontraktorskie. Kontakt: Krzysiek: (630)400-2304
Poszukuję pokoju do wynajęcia w okolicy Lombard.
Kontakt: Stanisław: (630)742-6538
Condominium do wynajęcia w Addison; Lake St. &
Hasca Rd. , 2 piętro, 2 sypialnie, od 1 grudnia.
Kontakt: Zofia: (630)229 - 1610
Potrzebny pracownik do kontroli jakości, do
wykonywania precyzyjnych pomiarów z użyciem
CMM i video-mikroskopu. Praca od zaraz dobrze
płatna w St. Charles. Kontakt: Piotr Kędzierski: (847)
612-7529
Naprawa i instalacja komputerów, instalacja sieci
WiFi, instalacja systemów komputerowych. Masz
problem z komputerem zadzwoń. Kontakt: Tomek:
(331) 308-3010
Nowo otwarty Salon Fryzjerski. Zapraszamy! Kontakt:
Ewa: ( 630)317-4623
Polskie Delikatesy poszukują pracowników na sklep
oraz do kuchni; na cały i na połowę etatu. Bardzo
dobre warunki w pracy i w płacy. Kontakt: Beata:
(630) 628-8559
Agencja ubezpieczeniowa w Villa Park, IL szuka
pracownika. Kontakt: Anna: (630) 352-3052
Mieszkanie lub pokój do wynajęcia w okolicy Addison.
Umeblowane, tylko dla mężczyzn, od zaraz. Kontakt:
Jerzy: (847)409-4037
Opiekunka z dziesięcioletnim doświadczeniem
zaopiekuje się starszą osobą. Referencje i język
angielski. Kontakt: Irena: (773) 517-4253
Cornelia Carpet Cleaning zatrudni pracownika na
nocną zmianę, 50 – 60 godz. Tygodniowo,
ubezpieczenie zdrowotne, płatne święta i wakacje.
Praca w Villa Park. Kontakt: Marek: (630) 999-0301
Mieszkanie lub pokój do wynajęcia w okolicy Addison.
Kontakt: Zdzisław: ( 630) 650-6116

