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 4 marca – Trzecia Niedziela
Wielkiego Postu
Wejście:
Boze lud Twój (12)
Ofiarowanie:
Krzyżu Chrystusa (98).
Komunia św:
Witam Cię, witam (165)
Dziękczynienie:
Dzięki o Panie (178)
Zakończenie:
Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami x 3
I Ty któraś współcierpiała
Matko Bolesna przyczyń się za nami x 3
Czytania: Wj 20,1-17 Ps 19

1 Kor 1, 22-25
J 2, 13–25
Psalm responsoryjny
Słowa Twe ,Panie, dają życie wieczne.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Miłość, miłość i jeszcze raz miłość
Boga, ponad to nie ma nic
większego ani w niebie, ani na
ziemi. Największa wielkośc to jest
– miłować Boga, prawdziwa
wielkość jest w miłości Bożej, prawdziwa
mądrość – jest miłować Boga. Wszystko co jest
wielkie i piękne w Bogu jest, poza Bogiem nie
ma piękna ani wielkości. O mędrcy świata i
umysły wielkie – poznajcie, że prawdziwa
wielkość jest w miłowaniu Boga. O, jak bardzo
się dziwię, że ludzie niektórzy sami siebie
oszukują, którzy mówią: nie ma wieczności.(Dz
990)
ROZWAŻANIA
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Fatalnie się stało w świątyni jerozolimskiej.
Sprzedający zapomnieli się, gdzie są. Zapewne
przekrzykiwali się wzajemnie, obniżali lub
podnosili cenę, liczyli pieniądze. Jednym
słowem: był tam gwar, hałas i nieporządek.
„Sprzedający w przedsionkach świątyń”, według
św. Augustyna, komentującego tę scenę, to ci,
„którzy swego szukają w kościele, a nie tego, co
jest Jezusa Chrystusa. Za towar przeznaczony
do sprzedaży uważają wszystko ci, co nie chcą
być odkupieni: nie chcą być nabyci, a tylko
sprzedawać”.
Nie ma się co dziwić Jezusowi, który poczuł
się w takiej sytuacji odpowiedzialny za dom
swego Ojca. Aż trudno sobie wyobrazić Jezusa,
który biczem ze sznurków wypędza przekupniów
z domu Bożego. Chrystus przypomina również
nam swoją postawą, czym ma być świątynia:
domem Bożym, miejscem, gdzie przebywa
Jezus w Sakramencie Eucharystii. Tu
przychodzimy, by wielbić Boga, dziękować Mu
za otrzymane dobrodziejstwa, prosić o nowe
łaski i przepraszać Go za popełnione
uchybienia.
Już od samego wejścia do kościoła mamy
oddawać cześć Bogu. Ale są też ludzie, na
szczęście nie ma ich dużo, którzy nie wiedzą,
jak się zachować w kościele. Dziwne, że wiedzą,
jak należy się zachować w kinie, w teatrze, w

filharmonii, w sklepie, w barze, w szkole, na
uczelni, w sali wykładowej, na boisku, na ulicy,
w parku, w hotelu czy w domu. Co trzeba wobec
tego uczynić, aby ci ludzie wiedzieli, jak należy
się zachować w kościele? Na pewno potrzeba
nieustannie przypominać sobie, że świątynia jest
miejscem świętym, bo w niej mieszka święty
Bóg.
W
wielu
zakrystiach
znajdujemy
słowa: CISZA. BÓG JEST BLISKO. Są też inne
słowa na różnego rodzaju plakatach czy
afiszach, które jasno mówią: wyłącz telefon
komórkowy, nie żuj gumy, załóż strój
odpowiedni do miejsca. Można by pewnie dodać
jeszcze: nie zostawiaj śmieci, nie niszcz
wnętrza, czy wreszcie nie przychodź do świątyni
w stanie nietrzeźwym.
Co mogłoby zdenerwować Jezusa dzisiaj, gdyby
przyszedł do świątyni? Odwołajmy się do
rozmowy pewnego ojca, który zaproponował
swojemu synowi, aby w niedzielę pojechali
kopać grządki na działce.
– Ale dzisiaj jest niedziela! – zaprotestował syn.
– Co chcesz przez to powiedzieć?
– To, że Boże przykazanie zabrania wykonywać
w niedzielę takich prac, które nie są konieczne.
– Co za gadanie! To przykazanie jest dla bab i
dla dzieci, a ty jesteś przecież prawie dorosłym
mężczyzną! Chyba nie będziesz słuchał ciągle
tego, co ci babcia opowiada?
– Rzeczywiście – odparł syn. – Można by z tym
skończyć. Ale pamiętaj ojcze, jeśli kończymy, to
ze wszystkimi przykazaniami. Nie będę też
przestrzegał czwartego przykazania; „czcij ojca
swego”. Żebyś później nie miał pretensji.
Ósmego – o mówieniu prawdy – też nie musimy
przestrzegać. Czy zgadzasz się? Ojciec nic nie
odpowiedział.
Wciąż musimy sobie przypominać o kulturze, o
zachowaniu w takich miejscach, jak kościół. I
wzajemnie wychowywać się do godnego
przeżywania
niedzielnej
liturgii,
do
uczestniczenia w niej przez odpowiedzi, śpiew,
słuchanie słowa i wprowadzanie go w życie, a
nie tylko bycia biernym obserwatorem czy
gapiem. Przecież w kościele też musi być
porządek.
ks. Leszek Smoliński

Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am + Jerzy Bargielski w rocznicę śmierci
9:00am ++ Tadeusz i Tomasz Faszczewski
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Kacpra i
Natalii
1:00pm + Henryka Wiatr w 33 rocznicę śmierci
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm + Halina Cieślińska

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Sobota – 10 marca
8:00am + Mieczysław Kiraga w 30 dzień po
śmierci
8:00am
+ Adam Pasternak w 30 rocznicę

Niedziela – 4 marca
6:00pm
(Sobota)
Najświętszemu
Sercu

Wynagradzająca
Pana
Jezusa
i

Poniedziałek – 5 marca
8:00am
O Boże błogosławieństwo, wzrost
wiary i zdrowie dla Sylwi i Grażynki
8:00am + Maria Sowińska
7:00pm Za Matki, które chcą popełnić aborcję
7:00pm
O Boże Miłosierdzie za grzechy
popełnione w rodzinie
Wtorek – 6 marca
8:00am
++ Rozalia, Czesław Woźniak; Jan
Kaciupa i za zmarłych z rodziny
7:00pm ++ Izydor Wójcik, Jan Silezin
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla
wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny
Różańcowej w 50 rocznicę istnienia
Środa – 7 marca
8:00am Za Parafian
8:00am + Antonina Sołakiewicz
7:00pm + Mieczysław Stępień w 12 rocznicę
śmierci
7:00pm W intencji grupy modlitewnej Królowej
Pokoju
Czwartek – 8 marca
8:00am ++ Helena, Jan i Władysław Nowak
7:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze dla Haliny Frąckowiak
7:00pm ++ Stanisław i Stefania Schab
7:00pm
O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Tomasza
Piątek – 9 marca
8:00am + Józef Konopko
8:00am + Stanisław Jandura
7:00pm O Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla syna Rafała z okazji urodzin
7:00pm + Jadwiga Bykuć w 3 rocznicę śmierci

śmierci
9:00am + Zofia Maziarz
Niedziela – 11 marca
6:00pm (Sobota) ++ Karolina i Jan Chudera;
Filip i Anna Bielecka
7:00am ++ Maria i Jan Granat w 7 rocznicę
śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej dla Kacpra Gębarowskiego
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Sopia
Dąbrowski z okazji 8 urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Filipa
Makarczuk z okazji 8 urodzin
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm + Tadeusz Szlachata

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 18 marca zostaną
ochrzczeni: Anthony Marcin
Cychowski; w niedzielę 25
marca Nicolas Maciorowski. Spotkanie dla
rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie się w
środę, 7 marca 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.
BIERZMOWANIE
Termin Bierzmowania:
17 marca 2018r. godz. 11.00am. Kandydaci
wraz ze Świadkami mają obowiązek przybyć pół
godziny wcześniej, tj. o godz. 10.30am.
Porządek prób - obecność obowiązkowa: 7 i
15 marca po wieczornej Mszy św. tj. 7.30pm próby dla wszystkich Kandydatów; 16 marca

po wieczornej Mszy św. i Drodze Krzyżowej próba liturgiczna dla osób wyznaczonych do
pełnienia funkcji liturgicznych.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 25 lutego: $ 11,630.00
Składka budowlana: $ 8,560.00
Pledges: $ 832,00.
Sklepik: $ 1,847.00
Lampki: $ 369.00
Kawiarenka: $ 300.00
Donacje na potrzeby kościoła

Marta i Ireneusz Baran
$ 200.00
Czesław i Teresa Kaczor
$ 160.00
Kazimierz i Malgorzata Maslowiec $ 150.00
Zobowiązania - Pledges
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Wojciech i
Barbara Cholewa, Jerzy i Władysława
Cygan, Jacek i Marzena Flis, Grzegorz Grygo,
Marek i Renata Madej, Jan i Stanisława
Merchut, Krzysztof i Renata Mierkowski, Dariusz
i Joanna Pawlik, Christopher i Margaret
Stelmach, Mariusz i Marta Wdowiak, Kazimierz i
Izabela Wiatr oraz Arkadiusz Zwierniak.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 11 marca zostanie zebrana druga
taca na Catholic Relief Services.

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

Informujemy, że nasza strona parafialna jest
już dostępna: www.milosierdzie.us

WIELKI POST

DROGA KRZYŻOWA
Zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej,
w
każdy
piątek
Wielkiego Postu, w kościele o godz.
3:00pm i 8:00pm oraz w środy o
godz. 6:00pm dla dzieci i o 7:45 dla
młodzieży.

Tylko
w 2017
roku w
EKSTREMALNEJ
DRODZE KRZYŻOWEJ wzięło udział ponad 50
tys. osób. Uczestnicy podjęli wyzwanie w 11
państwach, w tym 252 miastach.
Chętni, którzy chcą wziąć udział w EDK, mogą
to zrobić za pomocą strony www.edk.org.pl
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje
wielkopostne
dla dorosłych odbędą się w
dniach od 10 do 14 marca;
wygłosi je ojciec Jan
Skłodowski
OP
z
Sanktuarium Matki Bożej w
Gidlach.
Rekolekcje dla dzieci odbędą się w dniach od 5
do 7 marca, wygłosi je ksiądz Piotr Janas SChr.

GORZKIE ŻALE
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz.
3:00pm w kościele.
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 obecnym 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.

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018
16 marca już po raz 3 w Stanach zjednoczonych
a w Polsce po raz 10. odbędzie się
EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA pod
hasłem DROGA PIĘKNEGO ŻYCIA.

WIELKOPOSTNE UWIELBIENIE
CHRYSTUSA SŁOWEM I MUZYKA
Zapraszamy na Wielkopostne Uwielbienie
Chrystusa Słowem i Muzyką z zespołem
wokalno – muzycznym „Adoremus” i Grupą
Teatrlaną działającą przy parafii świętego

Floriana w Hamtramck, Mi; pod dyrekcją
księdza Mirosława Frankowskiego SChr

40 - osobowy Chór na 10 -lecie to jest
nasze zadanie.
PODATKI, PODATKI...
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o
donacjach złożonych w roku 2017, 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.
Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017
Imię i nazwisko _____________________________
Adres ____________________________________
_________________________________________
Numer parafialny: ___________________________
 Odbiór osobisty w zakrystii
 Wysyłka pocztą

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 obecnym roku - 2018, Chór
będzie celebrowal 10 lat swojej działalności !
Mamy nadzieje, że w każdym głosie sopran
+alt+tenor+bas znajdzie sie 10 osób.

FILM „ DWIE KORONY’ W Lombard
Zapraszamy na projekcję filmu „ Dwie Korony”,
która odbędzię się w kościele
Bożego
Miłosierdzia
w
Lombard, w sobotę 10 marca o
godzinie 19:15. Po projekcji
zapraszamy na spotkanie z
reżyserem
filmu,
panem
Michałem Konrad.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Kurs przedmałżeński w naszej
parafii odbędzie się w dniach od
07 do 10 marca (od środy do
soboty). Spotkania będą się
odbywać w Domu Prowincjalnym
Towarzystwa Chrystusowego, 786 Sunset Ave
Lombard, IL. Kurs poprowadzi ks. Zygmunt
Ostrowski SChr.. Zapisy w zakrystii po Mszach
św. lub w biurze parafialnym.
MISTERIUM TAJEMNICY MSZY ŚWIĘTEJ
W sobotę 24 marca o godzinie 19:00, odbędzie
się w Parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard
Misterium Tajemnicy Mszy Świętej wedłu wizji
mistyczki Cataliny Rivas.
Serdecznie zapraszamy!

wahać w powierzeniu jej wszystkiego także
godziny i sposobu śmierci.”
Informacje i materiały:
Danuta 773-791-3620 Chicago
Dorota 630-395-7893 Lombard
PIELGRZYMKA DO ZEMII ŚWIĘTEJ

AKT ZAWIERZENIA MARYI
TOTUS TUUS - CAŁY TWÓJ MARYJO
6 marca br. rozpocznie się 33-dniowe
indywidualne przygotowanie do Doskonałego
Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez
Maryję wg. Traktatu św. Ludwika Grignon de
Monfort.Akt Zawierzenia Maryi odbędzie się w
Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny, 9 kwietnia,br. (poniedziałek), w Kościele
pw. Świętej Trójcy w w Chicago o godz. 7:30
pm. Spotkanie organizacyjne odbedzie sie 4
marca, 2018, po Mszy św. o godzinie 4:pm.
Kardynał Andrzej Maria Deskur, wieloletni
przyjaciel papieża Jana Pawła II, tak wypowiada
się o akcie zawierzenia “Byłem zwolennikiem
formuły całkowitego zawierzenia, które było
rodzajem otwarcia konta bankowego, gdzie
wszystkie zasługi są złożone w ręce Madonny, a
ona wykorzystuje wszystkie zasługi, łaski,
dziękczynienia w sposob najbardziej korzystny.
To najlepszy interes jaki można zrobić. Ona jest
cudownym zarządcą. Nigdy nie trzeba sie

KS. PROBOSZCZ MIROSŁAW SERDECZNIE
ZAPRASZA NA PIELGRZYMKĘ DO ZIEMII
ŚWIĘTEJ: „ Śladami Pana Jezusa”
TERMIN: 8 -16 PAŹDZIERNIKA 2018
W programie między innymi: Betania, Pustynia
Judzka i Jerycho, Morze Martwe, , Jerozolima,
Góra Oliwna, Kalwaria, Góra Syjon, Tyberiada,
Góra Tabor, Galilea, Hajfa, Góra
Karmel,Nazaret, Kana Galilejska, Betlejem, Ain
Karem.
W programie codziennie będzie Msza Św!
CENA: $ 2,195 od osoby
CENA OBEJMUJE: przeloty w obie strony ,
hotele 3*lub 4* , wyżywienie (śniadania i
obiadokolacje), podatek, opiekę polsko
języcznego przewodnika, wejściówki do
miejsc zwiedzania, transfery autokarem na
całej trasie.
CENA NIE OBEJMUJE: ubezpieczenia,
napiwków, lanczów, wydatków osobistych.
** UWAGA: przy zapisie wymagamy kopie
paszportu ważnego minimum 6 miesięcy oraz
aplikacje i depozyt $1000.
**Zastrzegamy możliwosć zmian w programie
oraz godzin w liniach lotniczych!
Zapisy i informacje prowadzimy: Blue
Amber Travel (847) 630 3777
www.blueambertravel.com
Więcej informacji na ulotkach.
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.

środy po Mszy świętej wieczornej. W Wielkim Poście
spotkania zaczynamy Drogą Krzyżową o 7.45pm. W
najbliższą środę tj. 7 marca w ramach Drogi
Krzyżowej zapraszam na film Pasja do Centrum
Pastoralnego. Aktualne informacje znajdziecie
zawsze na FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy
zamkniętej: Lombard - Młodzież)
Ks. Tomasz Pietrzak SChr
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.
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

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. Iwona Helinski.
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.
MŁODZIEŻ
Spotkanie młodzieżowe odbywają się w

W każdy czwartek, o godz. 7:30pm
w kościele, odbywa się spotkanie
grupy Odnowy w Duchu Świętym.
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr
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) 2688766. 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”
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz”
odbywają się co dwa tygodnie w
poniedziałki w Centrum Pastoralnym o
20:00. Najbliższe spotkania odbędą się: 12

marca, 26 marca.
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
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156.

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 GdańskuOliwie. 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: (630) 776-5401
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) 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.

panem

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

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
Kontakt: (773) 848-1821

wszystkich.

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.
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.

Franciszek
znaczenie
daru z siebie

podkreśla
duchowości

Papież kontynuując cykl katechez o Mszy św. mówił
o przygotowaniu darów oraz modlitwie nad darami.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dzisiejsza audiencja odbędzie się w dwóch różnych
miejscach: my gromadzimy się tutaj w auli Pawła VI,
a inna grupa w bazylice watykańskiej. Zgłosiło się
was wielu, a nie można było dziś spotkać się na
placu św. Piotra. Wydaje się bowiem, że jest dziś
dość chłodno. Lepiej odbyć audiencję pod dachem.
Grupa obecna w bazylice śledzi na telebimach nasze
spotkanie tutaj w auli. Pozdrówmy ją brawami!
Po Liturgii Słowa – o której rozważaliśmy w
minionych
katechezach
–
następuje
inna
konstytutywna część Mszy św., którą jest Liturgia
Eucharystyczna. W niej przez święte znaki, Kościół
stale
uobecnia
ofiarę
nowego
przymierza
przypieczętowanego przez Jezusa na ołtarzu krzyża

(por. Sobór Watykański II. VAT. II, Konst.
Sacrosanctum Concilium, 47). Krzyż był pierwszym
ołtarzem chrześcijańskim. Kiedy podchodzimy do
ołtarza, aby sprawować Mszę św. naszą pamięcią
powracamy do ołtarza krzyża, gdzie dokonana
została pierwsza ofiara. Kapłan, który podczas Mszy
św. uobecnia Chrystusa dokonuje tego, co sam Pan
uczynił i powierzył swoim uczniom podczas Ostatniej
Wieczerzy: wziął chleb i kielich, odmówiwszy
dziękczynienie, dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i
jedzcie ... pijcie: to jest ciało moje... to jest kielich
krwi mojej. To czyńcie na moją pamiątkę”.
Kościół posłuszny nakazowi Jezusa, ułożył Liturgię
Eucharystyczną w wydarzenia odpowiadające
słowom i gestom, jakich On dokonał w przeddzień
swojej męki. Tak więc, w przygotowywaniu darów,
przynoszone są na ołtarz chleb i wino, czyli
elementy, które Chrystus wziął w swoje ręce. W
Modlitwie Eucharystycznej dziękujemy Bogu za
dzieło odkupienia, a dary stają się Ciałem i Krwią
Chrystusa. Potem następuje łamanie chleba i
Komunia św., poprzez które możemy przeżywać
doświadczenie Apostołów, którzy otrzymali dary
eucharystyczne z rąk samego Chrystusa (por.
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 72).
Zatem pierwszemu gestowi Jezusa: „Wziął chleb i
kielich z winem”, odpowiada więc przygotowanie
darów.
Jest
to
pierwsza
część
Liturgii
Eucharystycznej. Dobrze, aby to wierni przekazywali
kapłanowi chleb i wino, ponieważ oznaczają one
duchową ofiarę Kościoła zgromadzonego tutaj na
Eucharystię. Chociaż dzisiaj „wierni tak jak dawniej
nie składają już chleba i wina przeznaczonych do
liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd
przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją
wymowę i duchowe znaczenie” (tamże, 73). I w
związku z tym znamienne jest, że biskup święcąc
nowego kapłana, gdy przekazuje mu chleb i wino,
mówi: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być
ofiarowane Bogu” (Pontificale Romano – Obrzęd
święcenia biskupów, kapłanów i diakonów). Zatem w
znakach chleba i wina wierni przekazują swoją ofiarę
w ręce kapłana, który składa ją na ołtarzu lub stole
Pańskim „będącym ośrodkiem całej Liturgii
eucharystycznej” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału
Rzymskiego, 73). Zatem ołtarz stanowi centrum
Mszy św. a ołtarz jest Chrystus. Zawsze trzeba
spoglądać na ołtarz będący centrum Mszy św. W
„owocu ziemi i pracy rąk ludzkich”, jest zatem
ofiarowane przyrzeczenie wiernych, by czynić z
siebie, posłusznych Słowu Bożemu, „ofiarę, która
podobała by się Bogu Ojcu Wszechmogącemu”, „na
pożytek nasz i całego Kościoła świętego”. W ten
sposób „Życie wiernych, …ich cierpienia, modlitwy i
praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami,
modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym
ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej
wartości” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1368).

Oczywiście, nasza ofiara nie jest czymś wielkim. Pan
prosi nas o niewiele, a daje nam tak wiele. Żąda od
nas niewiele w zwyczajnym życiu dobrej woli. Chce
od nas otwartości, woli bycia lepszymi. I aby dać
nam siebie samego w Eucharystii chce od nas tych
ofiar symbolicznych, które staną się później Jego
ciałem i krwią. Obraz tego ofiarniczego ruchu
modlitewnego stanowi kadzidło, które wyczerpując
się w ogniu, wyzwala wonny dym, który wznosi się
ku górze: okadzenie darów, jak to się czyni w dniach
świątecznych, okadzenie krzyża, ołtarza, kapłana i
ludu kapłańskiego widzialnie ukazuje więź ofiarną
łączącą wszystkie te rzeczywistości z ofiarą
Chrystusa (por. Ogólne Wprowadzenie do Mszału
Rzymskiego, 75). Pamiętajmy, że pierwszym
ołtarzem jest krzyż.
Wyraża to również modlitwa nad darami. Kapłan
prosi w niej Boga, aby przyjął dary, które składa mu
Kościół, modląc się o owoc cudownej wymiany
między naszym ubóstwem a Jego bogactwem. W
chlebie i winie składamy Jemu ofiarę naszego życia,
aby było przekształcone przez Ducha Świętego w
ofiarę Chrystusa i stało się z Nim jedną ofiarą
duchową, miłą Ojcu. Kończąc w ten sposób
przygotowanie darów przygotowujemy się do
Modlitwy eucharystycznej (por. tamże, 77).
Oby duchowość daru z siebie, której uczy nas ten
moment Mszy św. rozjaśniała nasze dni, relacje z
innymi, to co czynimy, napotykane cierpienia,
pomagając nam budować miasto doczesne w świetle
Ewangelii. Dziękuję.



















OGŁOSZENI A DROBNE







Do wynajęcia jednorodzinny dom,
dwusypialniowy w Niles po generalnym
remoncie, wykończony basement. Kontakt:
Monika: (847) 769-9557
Darmowa pomoc w wypełnianiu form
imigracyjnych. Kontakt: Monika: ( 630) 362-8072
Firma transportowa zatrudni właścicieli
ciężarówek. Zainteresowane osoby proszę o
kontakt:Albert: (630)272-1670
Zapraszam do salonu fryzjerskiego w Glendale
Hights 2037 Bloomingdale Rd. Kontakt: Ewa:
(630)317-4623







Potrzebna pani z doświadczeniem do pomocy w
sprzątaniu domków, 3 razy w tygodniu z okolic
Lombard: Kontakt: Renata: (773)387-4597
Poszukuję pracy do starszej osoby na weekend
lub w tygodniu. Posiadam doświadczenie.
Kontakt: Alina:(773)745-2054
Potrzebna Pani do opieki nad starszą panią,
chodzącą, na wtorki i czwartki na dochodzenie.
Kontakt: Lucyna: (773) 988-7098
Do wynajęcia 2-sypialniowe mieszkanie w
Bloomongdale, odnowione, centralne ogrzewanie
i chłodzenie.Kontakt: Paulina: (630)303-6547
Kings Hall Banquets zaprasza na niedzielne
obiady już od 4 lutego, od godziny 12 do 5pm.
Serdecznie Zapraszamy!!!
Mieszkanie, lub pokój do wynajęcia, okolice
Bloomingdale, Roselle, Addison. Kontakt: Anna:
(630)885-1191
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
Do wynajęcia odnowione 2-sypialniowe, 2poziomowe mieszkanie z pralka i suszarką w
Wheaton. Kontakt: Monika: (847)769-9557.
Sprzedam dwupoziomowy dom z osobnym
mieszkaniem dla teściów w Bloomingdale; 4
sypialnie, 2 łazienki, 2 kuchnie, pralnia, garaż,
okazja dla inwestora lub rodziny. Kontakt: Eva:
(630)279-9000
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

