WIELKANOC 2018

Drodzy Moi,
Niech Zmartwychwstały Chrystus
obdarzy Was darami pokoju i radości,
niech błogosławi Wasze życie łaską
wielkanocnego zwycięstwa.
Niech Światło Jego słowa i dar zbawienia
prowadzą Was przez życie.
Życzę Wam, Drodzy Parafianie, Przyjaciele i
Dobrodzieje, błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Niech wszelka pomyślność,
dar dobrego zdrowia oraz Boża opieka przed
wszelkim złem będzie Waszym udziałem.
Z najlepszymi życzeniami,
Ks.Mirosław, Piotr, Tomasz i Piotr oraz
Siostry Misjonarki: Jadwiga i Magdalena.
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 1 kwietnia – Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego
Wejście:
Wesoły nam dzień dzisiaj nastał (129)
Ofiarowanie:
Ref. O dniu radosny pełen chwał,
Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał
Nam zmartwychwstania przykład dał ,
Alleluja !

1. Oto radosne święto Paschy,
dziś głoszą je wszystkie usta
mężczyzni i kobiety, dziewczęta i chłopcy
Pieśń za pieśnią płynie i sławi Pana Światłości
Chwała Mu , że niemi zaśpiewali. ALLELUJA !
Ogrodzie Oliwny (103).
Komunia św:
Otrzyjcie już łzy płaczący (125)
Dziękczynienie:
Ref. Oto jest dzień ,który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy sie w nim!
ALLELUJA , ALLELUJA !
1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty ,który siedzisz na tronie z szafirów,
Istot tajemnych otoczonych chórem
Boże chwały wielkiej.
Ref.
2. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym
Sława niech będzie cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny.
Zakończenie:
Zwycięzca śmierci (133)
Czytania:
Dz 10, 34a. 37-43 Ps 118

Kol 3,1-4
J 20,1-9
Psalm responsoryjny
W tym dniu wspaniałym , wszyscy się weselmy.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Dziś kiedy przez radio usłyszałam
pieśń: „ Dobranoc Głowo święta
Jezusa mojego”, nagle duch mój
zatonął w Bogu i miłość Boża
zalała duszę moją, chwilę
obcowałam z Ojcem Niebieskim.(Dz 994)
ROZWAŻANIA
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Nikt nie mógł się spodziewać,
że
w
Wielkim
Poście,
poprzedzającym
dzisiejsze
święto,
będziemy
mieć
niespodziewane Rekolekcje dla
nas, dla całego Kościoła,
którego jesteśmy członkami. Rekolekcje, które
napełniają nas ufnością i radością. Rekolekcje,
czyli rezygnacja Benedykta XVI i wybór

Franciszka oraz wszystkie przeżycia duchowe z
tym związane.
Duchowe przeżywanie Świąt umacnia naszą
więź z Bogiem, powoduje, iż jesteśmy w stanie
podjąć refleksję nad przemijalnością życia, nad
naszą przeszłością i przyszłością. Bowiem na
ziemi, poruszając się pomiędzy życiem i
śmiercią, pomiędzy zwycięstwami i porażkami,
potrzebujemy bodźców, by zauważyć, co w
naszym życiu i decyzjach było właściwe i dobre,
a co niedobre, a czasami złe.
Radość dzisiejszego dnia to przeżywanie dnia
nowego życia, Zmartwychwstania Pańskiego.
Zaś słowa papieża Franciszka uzmysłowić nam
powinny, iż obok nas są ci, którzy potrzebują
naszej
pomocy
i
modlitwy.
Słowa
wypowiedziane przez Franciszka, ale także
wypowiadane przez każdego kapłana podczas
każdej Mszy Świętej: „Przez Chrystusa, z
Chrystusem i w Chrystusie” przypominają nam
najważniejszą prawdę, iż żyć powinniśmy tak,
jak pokazywał nam Pan. Jezus, poprzez swoje
Zmartwychwstanie, pokazuje, co nas czeka po
przejściu z jednej formy życia do drugiej, pod
jednym wszakże warunkiem, a mianowicie pod
warunkiem zrozumienia trzech głównych zasad
naszego życia: WIARY, NADZIEI i MIŁOŚCI.
Słowa: „Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i
pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale
nam, wybranym uprzednio przez Boga na
świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go
sędzią żywych i umarłych.” (Dz 10,40-42)
emanują nadzieją, dodającą nam sił do walki z
codziennymi trudnościami, i nie pozwalają
zapomnieć o ostatecznym celu naszej walki.
Radość, radość i raz jeszcze radość! Niech
świadomość tego, iż dzięki poświęceniu się
Jezusa Chrystusa i my osiągniemy nasze
przeznaczenie, czyli to, co nam obiecał Bóg
Ojciec, wzmacnia naszą wiarę. Głównym
przekazem Ewangelii jest wiara, ale pośrednio i
zrozumienie, co zresztą idzie w parze, bowiem
rozumiemy poprzez wiarę, a wierząc pojmujemy
prawdę
dnia
dzisiejszego,
dnia
Zmartwychwstania.
Połączyć życie codzienne z głębokim życiem
duchowym to nasze zadanie. Jeśli dodamy do
tego dbałość o najmniejszych, najuboższych i
chorych, to okaże się, że przed nami stoi wielkie
zadanie. Czy podołamy? Ze Zmartwychwstałym
– tak.

Jezu Chryste pozwól nam z wiarą i nadzieją
oczekiwać spotkania w miłości nie tylko z Tobą,
ale także z naszymi bliźnimi.
Ks. Piotr Blachowski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 1
kwietnia, Wielkanoc
6:00am + Władysława i Andrzej Gawlak
9:00am + Marianna i Wacław Nobis
11:00am + Jadwiga Czuba
1:00pm
+ Władysław Sokół w 1 rocznicę
śmierci
3:30pm Intencje Zbiorowe
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy– 2
kwietnia,
8:00am + Jadwiga Czuba
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogoslawieństwo dla Danuty i Piotra Siudek z
okazji 50 rocznicy ślubu
12:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Ewy i Czesława z okazji
40 roczicy ślubu oraz dla dzieci i wnuczki
7:00pm
+ Aniela Majchrowska w 6 rocznicę
śmierci
Wtorek w Oktawie Wielkanocy– 3 kwietnia
8:00am + Marianna Lisiecka
8:00am Za Parafian
7:00pm W intencji grupy modlitewnej Królowej
Pokoju
7:00pm + Jadwiga Czuba
Środa w Oktawie Wielkanocy – 4 kwietnia
8:00am + Jadwiga Czuba
8:00am + Agnieszka Sowińska
7:00pm W intencji Bogu wiadomej
7:00pm Dziękczynna za szczęśliwą operację i
powrót do zdrowia
Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 5 kwietnia
8:00am + Monika Maziarz
8:00am + Antonina Słowakkiewicz
7:00pm + Jadwiga Czuba
7:00pm
O potrzebne łaski dla Anny
Serwińskiej, + Karol Serwiński
Piątek w Oktawie Wielkanocy – 6 kwietnia
8:00am + Zofia Bocheńska
8:00am ++ Karolina i Eugeniusz Lizak w
rocznicę śmierci
8:00am W intencji Bogu wiadomej

7:00pm + Jadwiga Czuba
Sobota w Oktawie Wielkanocy– 7 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Daniela
pawikowski w dniu 18 urodzin
8:00am + Emilia Onak
9:00am + Jadwiga Czuba
Niedziela Bożego Miłosierdzia – 8 kwietnia,
6:00pm(
Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am + Stanisław Chlebowicz
9:00am + Marianna Matys w 8 rocznicę śmierci
11:00am + Stanisław Kahl w 3 rocznicę śmierci
1:00pm Za Parafian
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla Mary
Rose Go i Edna Mancao

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 8 kwietnia zostaną
ochrzczeni: Viktoria Marianna
Mrozek; Olivier Tylewski; Timothy
Zapotoczny; Filip Zbigniew Gryszówka,
w
niedzielę 22 kwietnia: Aleksander Henryk
Radzki; Vivienne Stephanie Grojec; Olivia
Wrobel, Victoria Mijal. Spotkanie dla rodziców i
rodziców chrzestnych odbędzie się w środę, 4
kwietnia 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.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 25 marca: $ 13,765.00
Składka budowlana: $ 15,923.00

Pledges: $ 1,230,00.
Lampki: $ 412.00
Kawiarenka: $ 300.00
Palmy: $ 443.00
Donacje na potrzeby kościoła
Anonimowo
$ 1,015.00
Igor Romanyuk
$ 1,000.00
Andrzej i Katarzyna Stec
$ 360.00
Marcelina Stanisz
$ 250.00
Anna Golebiowski
$ 200.00
Czesław i Teresa Kaczor
$ 160.00
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 Wladyslawa
Cygan, Jacek i Marzena Flis, Grzegorz Grygo,
Katarzyna Henc, Mieczysław i Jolanta
Kaczmarczyk, Stanisław i Alfreda
Konieczek, Jan i Stanisława Merchut, Krzysztof i
Renata Mierkowski, Mariusz i Maria Onak,
Dariusz i Joanna Pawlik, Adam i Ludwika
Peschak, Zbigniew i Bronisława
Stanisz, Christopher i Margaret Stelmach oraz
Mariusz i Marta Wdowiak.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 1 kwietnia zostanie zebrana druga
taca na spłatę długu budowy naszego kościoła,
a w niedzielę 15 kwietnia na Catholic Annual
Appeal.

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
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
Zachęcamy do uczestniczenia w
Triduum
poprzedzającym
Uroczystość
Miłosierdzia
Bożego, tj. w środę, czwartek i piątek (4,5,6
kwietnia br.). W tych dniach podczas
wszystkich Mszy Świętych (o godz. 8.00 am. i
7.00 pm.) kazania, które pomogą nam w
głębszym przeżyciu tej uroczystości, wygłosi
Ks.Tomasz
Pietrzak
SChr.
Serdecznie
zapraszamy.
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.

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.

ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!
Chór im. św. Jana Pawła
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.

Zapraszamy do podjęcia corocznego dzieła
modlitwy w obronie dzieci nienarodzonych,
którym grozi zagłada. Uroczysta Msza św z
ceremonią przyrzeczeń odbędzie się w
poniedziałek 9 kwietnia o godzinie 19:00.
„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje,
Mnie przyjmuje” (Mt 18,5)

Odpowiedzi na najczęściej
stawiane pytania
Co
to
jest
duchowa
adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz
i 10 Zdrowaś
Mario)
oraz specjalnej
modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane
dodatkowe
postanowienia.
Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postawieniami mogą być na
przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta,
adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie
Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka

z nałogami,
dodatkowe
koronki...).

pomoc osobom potrzebującym,
modlitwy,
(litanie,
nowenny,

Czy można podejmować duchową adopcję
bez
dodatkowych
postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są
obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je
podejmują.
Jak
zrodziła
się
duchowa
adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się
odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do
modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia
za grzechy, które najbardziej ranią Jej
Niepokalane Serce. W roku 1987 została
przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek
duchowej
adopcji
powstał
w
kościele
OO Paulinów
w Warszawie.
Stąd
rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego
granice.
Jakie
są
owoce
duchowej
adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie
zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem
aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę
w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich
sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny
i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga
w szczególności ludziom młodym kształtować
charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać
radość
odpowiedzialnego
rodzicielstwa,
uzdalniając do postrzegania miłości i seksu
oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i
pozytywnego
działania
pogłębia
sens
zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się
stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy
i miłości
w rodzinie.
Kto może podejmować duchową adopcję.
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane,
mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku.
Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką
rodziców.
Ile razy można podjąć duchową
adopcję?
Można
podejmować
ją
wielokrotnie,
pod
warunkiem
wypełnienia
poprzednich
zobowiązań.

Czy trzeba za
przyrzeczenia?
Tak.

każdym

razem

składać

w przygotowaniach
- chore,
niepełnosprawne,
w sędziwym
wieku?
Tak.
Mogą
podejmować
prywatnie.

Czy można adoptować więcej niż jedno
dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia
prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed
Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez
kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną
dowolnie
wybraną
tajemnicę
różańca
oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla
zapamiętania dobrze jest zapisać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
modlitwy.

Czy wiemy jakiej narodowości będzie
dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej
modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we
Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże.
Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde
poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością
rodziców.
Czy jest grzechem, jeżeli
zapomni
się
odmówić
Zapomnienie nie jest grzechem.
świadome
i dobrowolne
składanego
Bogu

danego dnia
modlitwę?
Grzechem jest
zlekceważenie
przyrzeczenia.

Czy przerywa się duchową adopcję, gdy
zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa
duchową adopcję. Należy wtedy ponowić
przyrzeczenie i starać się je dotrzymać.
W wypadku krótkiej przerwy należy duchową
adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę
o opuszczone
dni.
Czy duchową adopcję mogą podejmować
osoby
żyjące
w
związkach
niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta
przez
radio?
Tak.
Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą
być składane w formie uroczystej, wyłącznie
w kościele
w obecności
kapłana?
Wskazane
jest,
by
przyrzeczenia
były
przeprowadzane uroczyście, chociaż można je
złożyć
także
prywatnie.
Czy duchową adopcję mogą podejmować
osoby,
które
nie
uczestniczyły

Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową
adopcją,
uzyskać zgodę księdza proboszcza na
przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji
w kościele,
skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji,
gdzie można uzyskać materiały, pełne
informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu
przyrzeczeń.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
W sobotę, 17 marca br. w naszym
Sanktuarium
Miłosierdzia
Bożego
w
Lombard, IL 182 osoby przyjęły sakrament
bierzmowania
przez
posługę
Przewodniczącego Komisji ds. Polonii i
Polaków
za
Granicą,
bpa
Wiesława Lechowicza.
Uroczystość ta była poprzedzona bezpośrednim
przygotowaniem do bierzmowania, które trwało
od września 2017r. do marca 2018 r. Tematyka
comiesięcznych
spotkań
formacyjnych
obejmowała następujące zagadnienia: Siedem
sakramentów, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na spowiedź i bierzmowanie; Relacje
rodzinne w kontekście doświadczenia wiary, na
podstawie fragmentu Ewangelii Łk 2, 42-50;
Towarzyszenie młodym ludziom na możliwych
etapach rozwoju (por. Evangelii Gaudium 44).
Warto zaznaczyć, że podczas konferencji na
spotkaniach formacyjnych byli obecni rodzice,
opiekunowie prawni, których również powyższe
tematy dotyczyły i do których również było
kierowane słowo. Po każdym spotkaniu była
możliwość spowiedzi, rozmowy, a także
uczestniczenia w wigilijnej niedzielnej Mszy św.
Weryfikacją przygotowania kandydatów były:
zadania domowe, końcowy egzamin wraz z

potwierdzeniem w indeksie uczestniczenia w
życiu liturgicznym Kościoła.
Większość nowo Bierzmowanych to nasi
uczniowie ósmych klas z polskich szkół w
okolicach Chicago. Największą grupę stanowiła
Szkoła Św. Faustyny w Lombard (104 osoby).
Jest to młodzież o ogromnym potencjale dobra
w sobie. Naszym kolejnym etapem jest
prowadzenie ich do coraz większej dojrzałości
wiary, co stanowi dla nas wyzwanie i zadanie.
Pomocą w dalszej osobistej pracy, z pewnością
będzie "pakiet startowy", który otrzymali
bierzmowani: worek z napisem "Hail Mary full of
Grace kick the devil in the face", a w nim:
amerykańska
Biblia
dla
młodzieży
z
rozszerzonym
komentarzem,
krzyż
św.
Benedykta w formie breloku, uśmiechnięta
czekoladka, a także certyfikat potwierdzający
bierzmowanie z opisem programu, który przeszli
kandydaci.
Ks. Tomasz Pietrzak SChr - opiekun
Bierzmowanych
PIELGRZYMKA DO ZIEMII ŚWIĘTEJ

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
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.

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.

Miłosierdzia
serdecznie
zapraszamy
na
spotkania.
Kontakt:
krag.milosierdzia@gmail.com.
Opiekunem
grupy jest ks. Piotr.

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.
MŁODZIEŻ
Spotkanie młodzieżowe odbywają się
w środy po Mszy świętej wieczornej
ok. 7.45pm. Aktualne informacje znajdziecie
zawsze na FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa
grupy zamkniętej: Lombard - Młodzież)
Uwaga!
1. Wszystkich Bierzmowanych, całą młodzież
i rodziców zapraszam w Poniedziałek
Wielkanocny 2 kwietnia na wieczorną Mszę
Św. o godz. 7 pm., a po niej POLEWANIE
WODĄ. Zadbajcie o nieprzemakalny strój!
2. W środę 4 kwietnia, zapraszam młodzież i
rodziców na Mszę Św. wieczorną o godz.
7,00 pm. (rozpoczęcie Triduum przed
Uroczystością Miłosierdzia Bożego), a po
niej na OGNISKO i wspólną zabawę. Składka
10$ od rodziny na smakołyk do jedzenia wpłaty u ks.Tomasza lub w zakrystii do 2
kwietnia włącznie.
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

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
LEKTORZY
Słowo
Boże
jest
istotnym
elementem
życia
i
wzrostu
duchowego
chrześcijanina.
Właściwe
jego
odczytanie
i
przekazanie wiernym pomaga w głębszym
przeżyciu Eucharystii. Lektorzy naszej Parafii
czytają Słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i
świątecznej. Osobą odpowiedzialną za lektorów
w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel. (773)
505-7442. Opiekunem duchowym jest ks.
Proboszcz.
APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA
Apostolat w swojej działalności
podejmuje dzieło modlitewno charytatywne
w
intencji
osób
potrzebujących troski, pomocy i towarzyszenia
im w trudnościach i problemach życia. Kontakt:
(630) 268-8766. Opiekunem grupy jest ks.
Proboszcz.
APOSTOLAT MARGARETKA
Osoby
należące
do
grupy
modlitewnej Margaretka codziennie
modlą się za kapłanów. Spotkania
grupy odbywają się w każdą
ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o
godz. 9:00am. Opiekunem grupy jest ksiądz
Tomasz.

KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
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:
(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)
582-1505.
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM
W każdą pierwszą sobotę miesiąca
po mszy świętej o godz. 6:00pm
odbywa się spotkanie modlitewne
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa
i
Niepokalanego
Serca
Maryi.
Opiekunem grupy jest ks. Piotr.
GRUPA AA
Jeśli masz problemem z alkoholem
i szukasz pomocy oraz wsparcia,
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.
OGŁOSZENI A DROBNE








Do wynajęcia dom w Glen Ellyn, 3 sypialnie, 2
łazienki, duży ogrodzony ogród, wolnostojący
garaż na 2 auta. Kontakt: Ewa: (630)290-3553
Kobieta z doświadczeniem zaopiekuje się
starszą osobą w tygodniu lub na weekend.
Kontakt: Alina (773)745-2054
Potrzebna niania do ośmiomiesięcznej
dziewczynki na cały tydzień; okolice Addison.
Kontakt: Anna (630) 65-4982



















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
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) 362-8072
Firma transportowa zatrudni właścicieli
ciężarówek. Zainteresowane osoby proszę o
kontakt:Albert: (630)272-1670
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
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



