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 18 marca – Piąta Niedziela
Wielkiego Postu
Wejście:
Jezu Chryste, Panie miły (95)
Ofiarowanie:
O Krwi najdroższa (104).
Komunia św:
U drzwi Twoich (163)
Dziękczynienie:
Krzyżu Chrystusa (98)
Zakończenie:
Golgoto, Golgoto, Golgoto (374)
Czytania: Jr 31,33-34 Ps 51
Hbr 5, 7-9
J 12, 20–33

Psalm responsoryjny
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
+ Idę przez życie wśród tęcz i burz,
ale z czołem dumnie wzniesionym,
bo jestem dzieckiem królewskim,
bo czuję, że krew Jezusa krąży w
żyłach moich, a ufność swoją
złożyłam w wielkim Miłosierdziu Pańskim.(Dz
992)
ROZWAŻANIA
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Służba
Słowo to kojarzy nam się z pracą lub jej
wykonywaniem, bez względu na dni tygodnia i
bez względu na uwarunkowania, jakie jej
towarzyszą. W zasadzie służbę można by
utożsamić z powołaniem – ksiądz, lekarz,
nauczyciel. Ale z terminem „służba” kojarzy się
też konieczność wyjątkowego zaangażowania.
Dzisiaj z rzadka używamy tego terminu. Raczej
mówi się o pracy w szczególnych warunkach, w
szczególnych
sytuacjach,
w
szczególnej
rzeczywistości.
Termin, o którym piszę, z różnych powodów
zdewaluował się i mało kto go używa w mowie
potocznej. Jednak to, o czym słyszymy podczas
Liturgii Niedzielnej, to właśnie służba, służba
Bogu, z wyjątkowym zaangażowaniem, z
wyjątkowym zrozumieniem, ale też z wyjątkową
zapłatą. Bo i wyjątkowa to Służba, na
specjalnych
prawach,
ze
szczególnymi
obowiązkami. A na czym polega? To „tylko” i
„aż” zrozumienie, czego Bóg od nas oczekuje,
uznanie Boga za Władcę naszych sumień,
naszego serca, naśladowanie Jego czynów,
rozmowa codzienna w postaci modlitwy,
podążanie za Chrystusem Jego drogą, niesienie
własnego krzyża danego nam przy Chrzcie.
Zaangażowanie w tej Służbie pozwoli nam
rozpoznać ścieżki Pana, pozwoli dostrzec, co
nam przygotował. Nie będziemy musieli, tak jak
Izraelici, wołać «"Poznajcie Pana!" Wszyscy
bowiem od najmniejszego do największego
poznają Mnie – wyrocznia Pana, ponieważ
odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie
będę już wspominał.» (Jr 31,34). Słowa, które
Pan przekazał nam przez proroka Jeremiasza,
uzupełnia św. Paweł: „A gdy wszystko wykonał,
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla
wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,9).

Służba, o której tyle dzisiaj w rozważaniach, to
nie tylko praca. Dobrze rozumiana i wypełniana
służba pociąga za sobą nieustanny wzrost
miłości do Boga i do ludzi. Przecież wszyscy
jesteśmy dziećmi Boga, a On, jak dobry Ojciec,
chce nas wszystkich przygarnąć i ukochać.
Można by zadać pytanie: co to za Ojciec, który
nas obarcza obowiązkami, służbą i dopiero po
wykonaniu zadań nas umiłuje? A czy my we
własnym domu nie obarczamy naszych dzieci
obowiązkami? Czy ich potem nie nagradzamy
za wypełnione zadania? Bóg i tak wyprzedza
nas pod względem nagradzania za służbę i
wypełnienie obowiązków – przecież dał nam
poprzez własnego Syna Zbawienie. Otrzymując
Chrzest, jesteśmy dopiero na początku drogi, a
już mamy obietnicę Zbawienia.
To od nas zależy, czy słowa Chrystusa z
dzisiejszej Ewangelii będą nas dotyczyły. Jakie
słowa? Przypomnę: „Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.”
(J 12,32).
Panie, pomóż nam dobrze wypełniać naszą
służbę wobec Ciebie, abyśmy się stali godnymi
Twoich obietnic.
Ks. Piotr Blachowski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela – 18 marca
6:00pm (Sobota) + Jan Harpula
7:00am ++ Józefa i Aleksander Topolski;
Kazimierz Błachut
9:00am + Stanisław Nobis
11:00am + Anna Hanek w 7 rocznicę śmierci
1:00pm ++ Marian Góral i Jadwiga Jóźwiak
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm ++ Anna, Jan, Mieczysław, Jerzy,
Andrzej i Tadeusz
Poniedziałek – 19 marca, świętego Józefa
8:00am + Józef Dziadkowiec
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Józefa
Poleczek
7:00pm + Józefa Remut
7:00pm O Boże blogosławieństwo dla Józefy
Kawińskiej z okazji imienin
Wtorek – 20 marca
8:00am Za Parafian
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla
Stanisławy Obora z okazji 70 urodzin
7:00pm
+ Tedusz Gawron w 13 rocznicę

śmierci
Środa – 21 marca
8:00am + Bronisława Szczepańska
7:00pm ++ Michał, Tadeusz i Irena Chachulscy
7:00pm + Piotr Sojka w 14 rocznicę smierci
Czwartek – 22 marca
8:00am + Maria Sowiński
8:00am + Wacław Dzwilewski
7:00pm Za Matki, ktore chcą popełnić aborcję o
zaniechanie tego czynu
7:00pm + Genowefa Lis w 2 rocznicę śmierci
Piątek – 23 marca
8:00am Dziękczynno błagalna za Marię Bruno
7:00pm
++ Marek Mielniczuk, Teresa i
Kazimierz Niwa
7:00pm ++ Józef i Zofia Zachara
Sobota – 24 marca
8:00am
++ Helena i Tadeusz Dutkiewicz i
zmarli z rodziny Dutkiewicz i Kozłowski
8:00am + Czesław Łaguna
9:00am O Boże blogosławieństwo i umocnienie
wiary dla Krzysztofa
Niedziela – 25 marca, Niedziela Palmowa
6:00pm (Sobota) + Rafał Małyszko
7:00am + Janina Laya
9:00am Z prośbą o Dary Ducha świętego i
opiekę Matki najświętszej dla Macieja Nosek z
okazji rocznicy urodzin
11:00am + Danuta Stachowiak w 2 rocznicę
śmierci
1:00pm + Maria Matyńkowska
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm + Halina Bukat

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 18 marca zostaną
ochrzczeni:
Anthony
Marcin
Cychowski; w niedzielę 25
marca: Nicolas Maciorowski; Kevin Peter
Puchalski. Spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 21 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.

WIELKI POST

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 25 lutego: $ 11,486.00
Składka diecezjalna: $ 2,215.00
Donacje na potrzeby kościoła
Maria Dusza
$ 220.00
Marta i Ireneusz Baran
$ 200.00
Stefan i Zofia Andrychowski
$ 190.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 18 marca zostanie zebrana druga
taca na Dekoracje świąteczne.

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"

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.
GORZKIE ŻALE
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz.
3:00pm w kościele.
ŚWIĄTECZNE JAJKO
W kulturze
chrześcijańskiej pomoc
i jałmużna w okresie
Wielkiego Postu są
oczywistymi gestami.
Po raz kolejny
przeprowadzamy w
naszej parafii akcję "Świąteczne jajko".
Tym sposobem pragniemy pomóc
osobom
ubogim i potrzebującym z naszej parafii.
Podzielmy się z innymi i sprawmy komuś radość
na
nadchodzące
Święta
Wielkanocne.

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

Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku
kościoła. Można podjąć takie jajko. Prosimy
zakupić “Gift Card” w sklepie i przynieść do
kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. Kartki
z “Gift Card” prosimy wrzucać do dużego jajka,
które również znajduje się w przedsionku
kościoła. Prosimy nie przynosić prezentów w
innej
postaci.
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym

przedsięwzięciu, które ma zrodzić nowe dary i
owoce w celebracji Wielkiej Nocy.

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.
W lobby kościoła do nabycia też będą płyty:
„Tajemny Akord”- ks. Mirosława Frankowskiego i
płyta zespołu „Adoramus”. Cena płyty: 10$.
Zapraszamy.

Musical „ Fatima”
Zapraszamy do obejrzenia Musicalu „ Fatima”,
napisany i skomponowany prez Michael Cygan
– chłopca z polskiej Rodziny. Napisy możliwe w
języku polskim. www.fatimathemusical.com

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości
rozpoczęcia kościelnego
procesu o zbadanie
ważności małżeństwa.
Spotkanie - po
wcześniejszym uzgodnieniu
daty w biurze parafialnym lub w zakrystii.
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA W niedzielę
kwietnia o godz. 4:30 p.m. zapraszamy naszych
parafian i przyjaciół na Święconkę Parafialną,
która odbędzie się w Kings Hall Banquets w
Lombard. Bilety w cenie: $35 dla dorosłych i $15
dla dzieci do lat 12 . Niech to będzie nasze
parafialne, a zarazem rodzinne spotkanie, które
przedłuży czas radości ze Zmartwychwstania
Chrystusa.

SPOTKANIE Z
DOBROMIREM
MAKOWSKIM!!
Zapraszamy na
Spotkanie z
Dobromirem
Makowskim, w
niedzielę 25
marca po wieczornej Mszy świętej( godzina
19:00) w Parafii Bożego Miłosierdzie w
Lombard.
Niesamowita i przejmująca historia byłego
narkomana, złodzieja i chuligana, który przez
kilkanaście lat szukał swojej życiowej ścieżki.
Gdzie i kiedy ją odnalazł? Kto pomógł mu wrócić
do "świata żywych"? Czym dziś zajmuje się ten
młody człowiek, któremu kiedyś nikt nie dawał
szans. Przyjdź, posłuchaj!!!

Magdaleny, lub wypełnienie formularza i
zostawienie go w zakrystii. Zaświadczenie
będzie do odebrania w zakrystii, lub też zostanie
wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę
zaznaczyć.
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!

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.
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
Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017
Imię i nazwisko _____________________________
Adres ____________________________________
_________________________________________
Numer parafialny: ___________________________
 Odbiór osobisty w zakrystii
 Wysyłka pocztą

SAKRAMENT POKUTY
I POJEDNANIA W WIELKIM TYGODNIU:
Niedziela Palmowa: podczas każdej Mszy św.
Wielki Poniedziałek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00
a.m.
i od 6:00 p.m. do 8:00 p.m.
Wielki Wtorek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m. i
od 6:00 p.m. do 8:00 p.m.
Wielka Środa: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m. i od
6:00 p.m. do 8:00 p.m.

Wielki Czwartek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m.
Wielki Piątek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m.
PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK - 29 MARCA:
7:30 p.m. - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
przez całą noc.
WIELKI PIĄTEK - 30 MARCA:
3:00 p.m. - Droga Krzyżowa, początek Nowenny do
Bożego Miłosierdzia
5:00 p.m. - Droga Krzyżowa dla dzieci
7:30 p.m. - Liturgia Wielkiego Piątku
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie
Pańskim
przez całą noc do soboty do godz. 4:00 p.m.
WIELKA SOBOTA (WIGILIA PASCHALNA) - 31
MARCA:
8:00 a.m.- 4:00 p.m.- Poświęcenie pokarmów (co
godzinę).
Do godz. 4:00 p.m. - Adoracja przy Grobie Pańskim.
7:30 p.m - Liturgia Wigilii Paschalnej
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA:
6:00 a.m.- Msza św. z Procesją Rezurekcyjną
9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. i 3:30 p.m. - Msze
św. w ciągu dnia
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 2 KWIETNIA:
Msze św.: 8:00 a.m., 12:00 p.m. i 7:00 p.m.
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (Uroczystość
Odpustowa):
TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ: 4, 5 i 6
kwietnia (środa,
czwartek, piątek) w czasie Mszy św. o godz. 8. 00
a.m. i o godz. 7. 00. p.m.
WIGILIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA: 7 kwietnia
(sobota) - Msza św. o godz. 6:00 p.m. Po Mszy św.
o godz. 7:30 zapraszamy na Oratorium o Bożym
Miłosierdziu, po którym nastąpi Modlitewne
Czuwanie poszczególnych grup parafialnych i osób
indywidualnych. Czuwanie trwać będzie do północy.
W trakcie czuwania będzie możliwość przyjęcia
Sakramentu Pokuty.
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - 8
KWIETNIA:
7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m.
1 :00 p.m. - Msza św. Odpustowa pod
przewodnictwem ks. Jana Skłodowskiego OP.
3:00 p.m.- KORONKA DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Msze św. o 3:30 p.m. i 7:00 p.m.

ŚWIĘCONKA PARAFIALNA - 8 KWIETNIA o
godz. 4:30 p.m.

PIELGRZYMKA DO ZEMII ŚWIĘTEJ

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.

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

W każdy czwartek, o godz. 7:30pm
w kościele, odbywa się spotkanie
grupy Odnowy w Duchu Świętym.
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

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.

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.

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.

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.

MŁODZIEŻ

Spotkanie młodzieżowe odbywają
się w środy po Mszy świętej
wieczornej. W Wielkim Poście
spotkania zaczynamy Drogą Krzyżową

7.45pm. Aktualne informacje znajdziecie zawsze
na
FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa
grupy
zamkniętej: Lombard - Młodzież)
Ks. Tomasz Pietrzak SChr

o

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.
Opiekunem grupy jest ksiądz Tomasz.

9:00am.

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.

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
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: (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.
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) 4423755
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.

Miłość Boga jest większa od naszych grzechów
Jakże trudno pozwolić, aby dać się naprawdę
kochać! Zawsze chcemy, aby coś z nas nie było
powiązane z wdzięcznością, podczas gdy w
rzeczywistości
jesteśmy
we
wszystkim
dłużnikami, gdyż Bóg jest pierwszy i zbawia nas
całkowicie, z miłością.
Miłość Boga nie zna granic, nigdy nie będziemy
pozbawieni Jego miłości, pomimo wszelkiego
grzechu jaki mogliśmy popełnić. Mówił o tym
papież Franciszek podczas nabożeństwa
pokutnego w bazylice św. Piotra w
Drodzy bracia i siostry!
Jakże wielką radość i pociechę dają nam
usłyszane słowa św. Jana: miłość Boga jest tak
wielka, że uczyniła nas Jego dziećmi, a gdy
będziemy mogli zobaczyć Go twarzą w twarz, to
odkryjemy jeszcze bardziej wspaniałość Jego
miłości (por. 1 J 3,1-10,19-22). Nie tylko to.
Miłość Boga jest zawsze większa niż możemy to
sobie wyobrazić, a nawet wykracza poza
jakikolwiek grzech, jaki mogłoby wyrzucać nasze
sumienie. Jest to miłość, która nie zna granic i
nie ma granic. Nie ma tych przeszkód, jakie my,
przeciwnie, zazwyczaj stawiamy przed jakąś
osobą, obawiając się, że nas pozbawi naszej
wolności.
Wiemy, że następstwem stanu grzechu jest
oddalenie od Boga. I rzeczywiście, grzech jest

jednym ze sposobów, w jaki od Niego się
oddalamy. Ale nie znaczy to, by On oddalał się
od nas. Stan słabości i zamętu w jakim stawia
nas grzech, jest kolejnym powodem, dla którego
Bóg pozostaje blisko nas. Ta pewność powinna
nam zawsze towarzyszyć w życiu. Słowo
Apostoła jest potwierdzeniem, aby uspokoić
nasze serce i żeby zawsze miało ono
niezachwianą ufność w miłość Ojca: „Jeśli nasze
serce oskarża nas, to Bóg jest większy od
naszego serca” (w. 20).
Jego łaska nadal w nas działa, aby umocnić
nadzieję, że nigdy nie będziemy pozbawieni
Jego miłości, pomimo wszelkiego grzechu jaki
mogliśmy popełnić, odrzucając Jego obecność
w naszym życiu.
Ta właśnie nadzieja pobudza nas do
uświadomienia sobie zamętu, który często
ogarnia nasze życie, tak jak stało się z Piotrem
w usłyszanym przez nas fragmencie Ewangelii:
„I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na
słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim
kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz».
Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Mt
26,74-75).
Ewangelista
jest
niezwykle
wstrzemięźliwy. Pianie koguta zdaje się
zaskakiwać człowieka jeszcze zmieszanego, ale
potem przypomina on sobie słowa Jezusa i
ostatecznie zasłona się rozrywa, a Piotr zaczyna
widzieć przez łzy, że Bóg objawia się w
Chrystusie, spoliczkowanym, znieważonym,
którego się zaparł, ale który dla niego idzie na
śmierć. Piotr, który chciał umrzeć dla Jezusa,
teraz rozumie, że musi pozwolić, aby On umarł
dla niego. Piotr chciał nauczyć swojego Mistrza,
chciał go poprzedzać, ale to Jezus umrze dla
Piotra; a Piotr tego nie rozumiał, nie chciał tego
zrozumieć.
Teraz Piotr staje przed miłością Pana i wreszcie
rozumie, że On go kocha i prosi go, żeby dał się
miłować. Piotr zdaje sobie sprawę, że zawsze
wzbraniał się, by dać się miłować, zawsze
wzbraniał się przed tym, aby dać się w pełni
zbawić przez Jezusa i dlatego wcale nie chciał,
żeby Jezus kochał go całkowicie.
Jakże trudno pozwolić, aby dać się naprawdę
kochać! Zawsze chcemy, aby coś z nas nie było
powiązane z wdzięcznością, podczas gdy w
rzeczywistości
jesteśmy
we
wszystkim
dłużnikami, gdyż Bóg jest pierwszy i zbawia nas
całkowicie, z miłością.

Prośmy teraz Pana o łaskę, aby pozwolił nam
poznać wspaniałość Jego miłości, która gładzi
wszelki nasz grzech.
Dajmy się oczyścić miłości, aby rozpoznać
prawdziwą miłość!
A teraz w ciszy zróbmy rachunek sumienia.



OGŁOSZENI A DROBNE
 Prężnie rozwijająca się firma Logistyczno/
Spedycyjana / Transportowa
poszukuje pracownika na pełen etat w dziale
Importu Morskiego i Lotniczego, pozwolenie
na pracę wymagane, frima oferuje wysokie
zarobki, płatne wakacje , ubezpieczenie
zdrowotne oraz plan emerytalny.
Z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umiejętnosc obsugi komputera wymagana .
Swoje Resume proszę przesyłać na email :
illinoislogistics2016@gmail.com ,
Kontakt:Jakub Ligeza (630)616-5555 ext.108
Po 15 kwietnia wynajmę sypialnię z
samodzielną łazienką i kuchnią w Adddison.
Kontakt: Stanisław: (630)336-9218
 Instalacja i naprawa drzwi garażowych i
silników. Kontakt: Krzysiek: (773)968-6861
 Potrzebna osoba do pomocy przy chorym,
od zaraz, godziny do uzgodnienia. Zapłata
czekiem. Kontakt: Stanisława: (630) 6872195
 Do wynajęcia dom w Bloomingdale, 3
sypialnie, 2½ łazienki, wykończona piwnica,
garaże, bardzo dobre szkoły. Kontakt: Ewa
Anna:(630)279-9000
 Do sprzedania dom w Bloomingdale z
osobnym mieszkaniem dla rodziny, 4
sypialnie, 2 łazienki, 2 kuchnie, pralnia,
garaże, nowy dach. Kontakt: Ewa
Anna:(630)279-9000
 Darmowa pomoc w wypełnianiu form
imigracyjnych. Kontakt: Monika: ( 630) 3628072





















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)7452054
Potrzebna Pani do opieki nad starszą panią,
chodzącą, na wtorki i czwartki na
dochodzenie. Kontakt: Lucyna: (773) 9887098
Do wynajęcia 2-sypialniowe mieszkanie w
Bloomongdale, odnowione, centralne
ogrzewanie i chłodzenie.Kontakt: Paulina:
(630)303-6547
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)8739427
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

