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 15 kwietnia – Trzecia Niedziela
wielkanocna
Wejście:
Elleluja!!, biją dzwony. (117)
Ofiarowanie:
Wesel się Krolowo miła ( 128)
Komunia św:
O mój jezu w Hostii skryty (148)
Dziękczynienie:
Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja! (389)
Zakończenie:
Coż Ci Jezu damy (191)
Czytania:
Dz 3, 13-15. 17-19 Ps 4

1 J 2,1-5
Łk 24,35 -48

Psalm responsoryjny
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Niewielka to rzecz, kochać Boga w
pomyślności, I dziękować Mu, jak
wszystko nam się dobrze dzieje,
Ale wielbić Go wśród największych
przeciwności – I kochać Go, dla
Niego Samego, i położyć w Nim nadzieję.
Gdy dusza przebywa w cieniach ogrójcowych,
Wśród bólu goryczy samotna, Wznosi się do
wyżyn Jezusowych, A choć stale pije gorycz –
nie jest smutna. . (Dz 995)
ROZWAŻANIA – Trzecia Niedziela
Wielkanocna
Znany francuski pisarz François Mauriac (1885
– 1970) został zagadnięty kiedyś ironicznie
przez pewnego dziennikarza: „Panie Mauriac,
szanuję pana jako człowieka wykształconego i
mądrego. Stoi pan mocno w świecie. Ale
jednego nie mogę zrozumieć: tego, że pan jest
katolikiem. Jak może pan wierzyć w życie po
śmierci? Jak pan sobie to wyobraża? Jak ma
ono – pańskim zdaniem – wyglądać?”. Laureat
literackiego Nobla odpowiedział zaskakująco:
„Ja sobie w ogóle niczego nie wyobrażam.
Zostawiam tę sprawę Panu Bogu i nie mieszam
się w to, jaką niespodziankę chce On zgotować
dla swoich”.
Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu miał
upodobanie
w
zaskakiwaniu
swoich
wyznawców.
Ukazuje
się
nagle
Marii
Magdalenie, innym razem zatrzymuje kobiety,
które
przerażone
uciekają
zobaczywszy
odsunięty kamień i pusty grób. Mimo drzwi
zamkniętych zjawia się nagle w Wieczerniku czy
nad Jeziorem Tyberiadzkim, czyniąc cud
obfitego połowu.
W dzisiejszej Ewangelii zjawia się wśród
uczniów, którzy nie ochłonęli jeszcze po
powrocie z Emaus, byli zatrwożeni, pełni lęku.
Jakby chciał przyzwyczaić ich do tego, że
zawsze jest z nimi. Choć uczniowie spędzili z
Jezusem wiele czasu, patrzyli na Niego, jednak
Go nie rozpoznali. Powód? W ich rozumowaniu
nie było miejsca na uwierzenie czy zdumienie.
Uczniowie zdają się pytać: jak to, On naprawdę
żyje, jest pośród nas i każe wierzyć, że ból i

cierpienie, męka i śmierć to tylko droga ku
życiu?
W swoim myśleniu niejednokrotnie jesteśmy
podobni do apostołów, którzy wiedzą, że nic nie
może się zmienić. A myśmy się spodziewali, że
będzie inaczej, że zwycięży dobro ludzkich serc,
gotowość do poświęceń, a wyszło inaczej. Czy
to, co widzimy wokół nas, czy sposób, w jaki o
tej rzeczywistości mówimy i piszemy, jak ją
pokazujemy, jest jedynym z możliwych? Czy
scenariusz, jaki podpowiada nam nasze
rozżalone serce, jest prawdziwą wersją
wydarzeń? I tak, i nie. Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, to jest to wersja prawdziwa. Ale
jeśli zmartwychwstał, to oznacza, że również i
my zmartwychwstaniemy, a nasze życie może
się zmienić.
Rozmyślając o mojej drodze wiary warto
zastanowić się, czy nie jest tak, że jedynym
kryterium wiarygodności naszej wiary w
Zmartwychwstanie jest codzienne życie. Jak
uczniowie w drodze do Emaus my także
możemy niedowierzać. Nasza modlitwa może
być modlitwą wątpiącego Tomasza, załamanego
Piotra, możemy się też otrzeć o nadgorliwość
Szawła. Oni pozwolili się przemienić, bo
uwierzyli słowom Zmartwychwstałego: „Musi się
wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w
Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz
będzie
cierpiał
i
trzeciego
dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście świadkami tego”.
Czy jesteśmy świadkami Pana dziś? W roku
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nie było
łatwiej uwierzyć niż nam dzisiaj, a jednak ci,
którzy uwierzyli, przekazali nam, że to jest
możliwe, więc i my możemy! A Bóg ma dla nas
swoje niespodzianki!
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Trzecia Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia,
6:00pm( Sobota) + Adam Płatek w 12 rocznicę
śmierci
6:00pm( Sobota) O Boże błogosławieństwo dla
członków grupy AA i ich rodzin w 9 rocznicę
powstania
7:00am + Władysław Dąbrowski w rocznicę

śmierci
9:00am O Boże blogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej dla Kacpra Gębarowskiego
11:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Wiktorii i Mikołaja z okazji
urodzin
1:00pm ++ Paulina i Jan Malinowski; Janusz
Leszczyński
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm ++ Antoni i Stanisława Popławscy
Poniedziałek – 16 kwietnia
8:00am Za Parafian
7:00pm + Jadwiga Czuba
7:00pm
O potrzebne laski dla Marii i
Kazimierza Kurpiel
Wtorek – 17 kwietnia
8:00am +
7:00pm + Jadwiga Czuba
7:00pm O Boze błogoslawieństwo dla Azill
Antoniny Kowalski w 1 rocznicę urodzin
Środa – 18 kwietnia
8:00am
7:00pm + Jadwiga Czuba
7:00pm ++ Stanisław i Stanisława Rulka
Czwartek – 19 kwietnia
8:00am O zdrowie i Boże błogoslawieństwo dla
rodziny Wojtka Granata
7:00pm + Jadwiga Czuba
7:00pm + Kazimierz Salasa w 6 rocznicę
śmierci
Piątek – 20 kwietnia
8:00am
+ Czesław Nawracaj w 3 rocznicę
śmierci
7:00pm O Boże blogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Katarzyny Sobczak w dniu urodzin
7:00pm + Jadwiga Czuba
Sobota – 21 kwietnia
8:00am O Boże błogoslawiństwo i potrzebne
łaski dla Katarzyny i Artura Sobczak w 11
rocznicę ślubu
9:00am + Jadwiga Czuba
Czwarta Niedziela Wielkanocna – 22 kwietnia,
6:00pm( Sobota) ++ Władysław Kozłowski i
Władysław Pytko
7:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Wiesławy i Janusza oraz Barbary i Mieczysława

Mucek w rocznicę ślubu
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
dla Wandy i Mirosława w 25 rocznicę ślubu
11:00am
++ Modest Krzak, Celina Leski,
Lorraine Noesges
1:00pm + Walter Kot
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm + Bolesław Marchewka w 21 rocznicę
śmierci

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 22 kwietnia zostaną
ochrzczeni: Aleksander Henryk
Radzki;
Vivienne
Stephanie
Grojec; Olivia Wrobel, Victoria Mijal; w niedzielę
13 maja: Alyana Palak. Spotkanie dla rodziców i
rodziców chrzestnych odbędzie się w środę, 18
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 8 kwietnia: $ 12,210.00

Pawel i Barbara Rzeszutek
300.00
Marek Smoter i Family
300.00
Marta i Ireneusz Baran
250.00
Wladyslaw i Malgorzata Szymanski 250.00
Czosnyka Family
250.00
Janusz i Elzbieta Rys
220.00
Ryszard i Teresa Czepiel
210.00
Miroslaw i Marzena Soczomski
200.00
Mariusz Roszko i Family
200.00
Maciej i Katarzyna Stanio
200.00
Robert i Ewa Malyszko
200.00
Ryszard Korabiowski
175.00
Krystyna Dabrowski
160.00
Dionizy i Maria Wypijewski
155.00
Lukasz i Karolina Orzel
150.00
Daniel i Bronislawa ala
150.00
Wladyslawa Niedzielak
150.00
Beata i Marian Sadowski
150.00
Leszek Agnieszka Krepulec
150.00
Janina i Kazimierz Ratyniak
150.00
Stanisław Chrobak
150.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 15 kwietnia zostanie zebrana
druga taca na Catholic Annual Appeal, a w
niedzielę 22 kwietnia na spłatę długu budowy
naszego kościoła.

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"

Zobowiązania - Pledges
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Jan Korus.
Donacje na potrzeby kościoła

Anna i Tomasz Marszalek
1,020.00
Czeslaw i Teresa Kaczor
700.00
Wojciech i Ewa Chowaniec
400.00
Jerzy i Ewa Gebarowski
350.00
Joseph Sitko i Zofia Maziarz Sitko 320.00

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

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości
rozpoczęcia kościelnego
procesu o zbadanie
ważności małżeństwa.
Spotkanie - po
wcześniejszym uzgodnieniu
daty w biurze parafialnym lub w zakrystii.
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA
POCZĘTEGO
Dnia 9 kwietnia w naszej parafii w Uroczystość
Zwiastowania NMP grupa 88 osób złożyła swoje
przyrzeczenia i duchowo adoptowała poczęte a
jeszcze nienarodzone dzieci, których życie jest
zagrożone aborcją. Duchowa adopcja odbyła się
po raz dwunasty. Polecajmy naszym modlitwom
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA W niedzielę 8
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.
WIZYTA PANA PREZYDENTA ANDRZEJA
DUDY W CHICAGO
1.
Uroczystości związane ze spotkaniem
Prezydenta RP z Polonią rozpoczną się w
sobotę 19 maja 2018 r. w Millennium Park, o

godz. 12.00.
2.
Serdecznie ZAPRASZAMY PARAFIE DO
ZGŁASZANIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH
wg zasady – jedna parafia, jeden
sztandar/chorągiew. Poczty sztandarowe mogą
liczyć maksymalnie 15 osób, w tym dowódca
pocztu. Dla pocztów sztandarowych
przewidziane są miejsca stojące w
sektorze VIP.
Zgłoszenia na specjalnym formularzu (w
załączeniu) przyjmuje Konsulat
Generalny RP w Chicago DO DNIA 9
KWIETNIA 2018 R. Wypełnione formularze
należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną
na wskazany
e-mail: maksymilian.liszewski@msz.gov.pl
3.
TRANSPORT DLA GRUP
ZORGANIZOWANYCH NA SPOTKANIE W
PARKU MILLENNIUM ORGANIZUJĄ
SAMODZIELNIE ZAINTERESOWANE
PODMIOTY tj.
parafie/organizacje/szkoły/instytucje.
Konsulat Generalny RP w Chicago
nie zapewnia transportu dla grup
zorganizowanych i nie zamawia
autobusów.
PIELGRZYMKA DO ZIEMII 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.

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
Spotkania 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)
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
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. 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 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.

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.

LIST PASTERSKI BISKUPÓW POLSKICH
DO POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
z okazji uroczystości NMP Królowej Polski
i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
obchodzona 3 maja, jest wyrazem wiary narodu polskiego
w opiekę Bożą, jakiej doświadczał i doświadcza za
pośrednictwem Matki Jezusa. Prefacja na uroczystość
NMP Królowej Polski opisuje rolę Maryi w dziejach naszej
Ojczyzny w następujących słowach: „Wyniesiona do
niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Naród,
który Ją wybrał na swoją Królową, broni go w
niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach
i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie
pełen blasku dzień Pański”.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po
odzyskaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę w 1918
roku, jednakże oficjalnie jest obchodzona od 1923 roku.
Każdego roku, 3 maja, w sposób uroczysty okazujemy
wdzięczność Maryi za Jej macierzyńską obecność i miłość
w dziejach naszego narodu, a także zawierzamy Jej
opiece Polskę oraz Polonię i Polaków żyjących poza
granicami naszego kraju.
Dlatego z okazji uroczystości Matki Bożej Królowej Polski,
przypadającej w tak wyjątkowym czasie, jakim jest 100.
rocznica odzyskania niepodległości przez naszą
Ojczyznę, kierujemy do Was, Kochani Rodacy, słowo
serdecznego pozdrowienia i zapewnienia o duchowej
bliskości z Wami Kościoła w Polsce.
Widzialnym i stałym znakiem tej łączności jest posługa
duszpasterska ponad dwóch tysięcy kapłanów i sióstr
zakonnych w ośrodkach polonijnych na wszystkich
kontynentach. Przekazujemy Wam, drodzy Księża,
Ojcowie, Bracia i Siostry zakonne, wyrazy głębokiej
wdzięczności i uznania za oddaną dla Polonii pracę
duszpasterską. Z gorącym podziękowaniem zwracamy się
do tych wszystkich, którzy współpracują z Wami w
przestrzeni liturgicznej, edukacyjnej, kulturalnej i
charytatywnej. Dziękujemy Wam za dbałość o zachowanie
i pogłębianie tożsamości chrześcijańskiej i polskiej wśród
naszych rodaków.
Drodzy Bracia i Siostry!
W historii polskiej emigracji wielką rolę odegrał kult
cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani i Królowej. Z tym
wizerunkiem nasi rodacy udawali się w dalekie strony. W
tej drogiej sercu Ikonie zabierali ze sobą ukochaną Polskę
i wszystkich sobie bliskich. W obecności miłującego i
zatroskanego spojrzenia Królowej Polski odnajdowali siły
duchowe i fizyczne do pokonania przeciwności oraz
motywację do wytrwania w wierze i miłości do Boga i
człowieka. Wpatrywali się w obraz Czarnej Madonny,
która prawą ręką wskazuje na Jezusa. Gest ten jest
zaproszeniem dla nas wszystkich do pogłębienia więzi z
Jezusem, bez którego, jak sam mówił, nic nie możemy
uczynić (por. J 15, 5)!
Odpowiadając na apel Maryi, zbliżajcie się do Jezusa i
trwajcie z Nim w przyjacielskiej zażyłości przez osobistą i
odmawianą w rodzinie modlitwę, przez lekturę i uważne
słuchanie słowa Bożego, przez sakramenty święte,
szczególnie systematyczną spowiedź i regularne
uczęszczanie na Mszę świętą. Kierując się wiarą,
korzystajcie również z możliwości uczestniczenia w
Eucharystii sprawowanej w języku Waszego miejsca
zamieszkania. Stosunkowo nawet liczna grupa polskich
księży pracujących w środowiskach polonijnych nie jest

bowiem w stanie dotrzeć w dogodnym czasie do każdego
miejsca, gdzie znajdują się Polacy.
Trwając w bliskiej relacji z Jezusem, stawajcie się Jego
świadkami dla innych, w tym i naszych rodaków, którzy
mimo deklarowanej wiary zapominają o Bogu i żyją poza
wspólnotą Kościoła. Zachęcajcie ich do przybliżenia się do
Jezusa przykładem własnego życia korespondującego z
wyznawaną wiarą. To świadectwo będzie też wpływało
pozytywnie
na
wierzących
z
innych
grup
narodowościowych, zwłaszcza należących do wspólnot
Kościoła lokalnego.
Biskupi z innych krajów liczą na tego rodzaju pomoc ze
strony katolików z Polski. W poczuciu jedności wiary i
odpowiedzialności za Kościół podejmujcie starania, by
utrzymywać dobre i regularne kontakty z katolikami innych
narodowości. Jako przedstawiciele Kościoła w Polsce,
składamy gorące podziękowanie biskupom Kościołów
lokalnych za otwartość i zrozumienie religijnych potrzeb
naszych rodaków, za udostępnienie miejsc do kultu i
katechizacji oraz zapewnienie warunków do prowadzenia
duszpasterstwa polskojęzycznego!
Kochani Rodacy!
Ważnym sposobem przybliżania się do Jezusa jest miłość
bliźniego. Dlatego kierujcie się przykazaniem miłości,
zaczynając od troski o dobro Waszych najbliższych.
Podtrzymujcie i pogłębiajcie Wasze relacje małżeńskie i
rodzinne starając się o mądre i oparte na nauczaniu
Jezusa wychowanie Waszych dzieci. Dbajcie o ich
systematyczną
katechizację.
Niech
dążenie
do
osiągnięcia lepszego bytu materialnego nie zasłania Wam
o wiele ważniejszych potrzeb małżonków i dzieci, jakimi
są bliskość fizyczna i duchowa, wspólnie spędzony czas,
wspólne dzielenie trudów i radości życia, wzajemne
okazywanie zainteresowania i pomocy. Zachowujcie
trzeźwość i unikajcie za wszelką cenę ryzyka rozerwania
małżeńskich i rodzinnych więzi. Dokładajcie starań, by
Wasza miłość naznaczona była błogosławieństwem i
obecnością Jezusa!
Prosimy Was, abyście byli solidarni z naszymi rodakami,
zmagającymi się z ciężarem choroby, samotności,
ubóstwa i bezdomności. W środowiskach polonijnych i we
współpracy z lokalnymi instytucjami starajcie się
wypracować metody systematycznej i skutecznej pomocy.
Przykazanie miłości pozostawione nam przez Jezusa
obejmuje nie tylko osoby z naszego bezpośredniego
otoczenia. Wykracza poza granice rodziny związanej ze
sobą więzami krwi i obejmuje także tę rodzinę, którą
nazywamy Ojczyzną. Z niej wyrasta, niczym drzewo z
korzenia, nasza tożsamość. Obchodząc 100. rocznicę
odzyskania niepodległości, pragniemy pamięcią i modlitwą
ogarnąć wszystkich, którzy żyjąc z daleka od rodzinnego
kraju budowali niepodległość Polski. Z wdzięcznością
wspominamy rodaków, którzy zarówno marzenie o wolnej
Ojczyźnie, jak i narodowe tradycje przekazali kolejnym
pokoleniom przez świadectwo życia, a także przez
literaturę, muzykę i sztukę. W ten sposób Polonia
przyczyniła się w znacznym stopniu najpierw do
odzyskania niepodległości przez Polskę, a następnie mimo zniewolenia przez totalitarne systemy nazizmu i
komunizmu - do zachowania duchowej wolności Polaków.
Z wielkim uznaniem myślimy o naszych rodakach za
wschodnią granicą, których troska o zachowanie religijnej i
narodowej tożsamości graniczyła z heroizmem i nierzadko

wiązała się z oddaniem życia. Pamięć o nich, okazywanie
im duchowego i materialnego wsparcia, to nasz zbiorowy
obowiązek!
Dziękując Bogu za dar niepodległości, uświadamiamy
sobie powinność uszanowania i przekazania kolejnym
pokoleniom dziedzictwa, z którego wyrastamy. Mówił o
tym wielokrotnie św. Jan Paweł II – „proszę was, abyście
całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością” (Kraków, 9
czerwca 1979). „Pozostańcie wierni temu dziedzictwu!
Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyńcie je
przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to
dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie
przyszłym pokoleniom!” (Gniezno, 3 czerwca 1979).
Jak to uczynić? Wskazówki znajdziemy między innymi w
liście Juliana Ursyna Niemcewicza, skierowanym do
Polonii Amerykańskiej 200 lat temu: „Niezbadany wyrok
Opatrzności polecił nam szukać swej siedziby. Pozwólcie,
że dam wam kilka rad, jako pochodzących od starca, który
zna kraj i czerpie z doświadczenia. Zaczynajcie wszystko
z Bogiem. Zanim będziecie mogli zbudować kościół
módlcie się w cieniu drzew o uwolnienie naszej ojczyzny
spod jarzma, za naszych braci pozostających w niej i za
tych także, którzy są rozproszeni po całej ziemi (…)
Bądźcie pracowici i zachowujcie się tak, by zaskarbić
sobie szacunek i miłość obywateli i zapewnić sobie
niezależny byt. Żadna społeczność nie może żyć bez
organizacji. Wybierzcie z pomiędzy siebie takich, którzy
zasługują i mają zdolności, by być opiekunami waszej
osady. Braterska zgoda i jedność celu są jak
najpotrzebniejsze w początkach, które będą ciężkie (…)
Nie ustępujcie przed trudnościami (…) Pamiętajcie, że
jesteśmy wszyscy wśród obcych, którzy z czynów naszych
będą sądzili cały naród Polski. Jak świętym jest nasz
obowiązek zachowania honoru Polski, naszego dobrego
imienia od najmniejszej skazy! Zachowujcie język naszych
ojców jako obronę naszej narodowości”.
Bracia i Siostry!
Słowa polskiego emigranta, mimo upływu czasu,
pozostają aktualne do dzisiaj. Wzorem tych, którzy Was
poprzedzili na emigracyjnych drogach, pielęgnujcie miłość
i przywiązanie do Ojczyzny. Wspierajcie placówki szkolne
i edukacyjne, by jak najlepiej przekazywały znajomość
języka polskiego i historii. W dostępny dla Was sposób
promujcie polską kulturę i brońcie dobrego imienia Polski.
Nawiązujcie na płaszczyźnie osobistej i instytucjonalnej
kontakty z naszą Ojczyzną. Szanujcie też kraj, który Was
przyjął, dał pracę i możliwość rozwoju. Dojrzały patriotyzm
nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i zamykaniem się
na inne kultury i tradycje. Z drugiej jednak strony nie ma
nic wspólnego z coraz bardziej dziś modnym
internacjonalizmem,
zamazującym
różnice
między
poszczególnymi narodami. Dowodem patriotyzmu jest
również gotowość do pojednania i współpracy w
środowiskach polonijnych, pomimo różnic ideowych,
politycznych, historycznych czy osobowościowych.
Działanie na rzecz zgody kładziemy na sercu zwłaszcza
tych, którzy przewodzą i angażują się w polonijnych
instytucjach i stowarzyszeniach.
Umiłowani!
Ks. Piotr Skarga głosił, że „kto służy Ojczyźnie, sobie
służy”. Dla osób wierzących konkretnym wyrazem tej
służby jest między innymi modlitwa. Prosimy więc, byście

indywidualnie i we wspólnocie Kościoła modlili się za
Polskę, za rządzących i za cały nasz polski naród. Nie
przestawajcie z głębi serc zanosić błagań do Boga przez
wstawiennictwo Maryi Królowej Polski: „Miej w opiece
naród cały, który żyje dla twej chwały; niech rozwija się
wspaniały”.
Z wiarą w dalsze wstawiennictwo Maryi składamy losy
naszego narodu, w tym Waszą teraźniejszość i
przyszłość, w Jej macierzyńskie dłonie. Niech przytuli
Was, jak Jezusa, do swojego matczynego i kochającego
serca.
Do tych życzeń dołączamy modlitwę i pasterskie
błogosławieństwo. Kreślimy znak krzyża nad każdym z
Was z intencją, byście trwali w Jezusie jak winne latorośle
w winnym krzewie (por. J 15, 1-11), zjednoczeni z Nim i
ze sobą nawzajem tą samą wiarą i miłością!
Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, i Syn, i
Duch Święty!
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.
Za zgodność:
+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

OGŁOSZENI A DROBNE













Poszukiwana niania do trójki dzieci w wieku
szkolnym, od 1 czerwca, samochód wymagany,
bardzo dobre wynagrodzenie. Kontakt:
Agnieszka: (630)457-0140
Poszukuję pracy nad starszą osobą w weekend
lub w tygodniu. Posiadam doświadczenie.
Podejmę się też pracy sprzątania domów.
Najlepiej w okolicach South. Kontakt: Halina:
(773)745-2054
Potrzebna pani do serwisu sprzątającego w
okolicach Glen Ellyn. Kontakt: Helena: (630)6610015; (630)661-5177
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 10 -miesięcznego dziecka ,
okolice Addison. Kontakt: Anna (630) 765-4982
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

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej
Duda z Małżonką Panią Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzi Chicago, największe
skupisko polonijne na świecie.
Polonia amerykańska z wyjątkowym zaangażowaniem i ofiarnością, zawsze wspierała
niepodległościowe aspiracje Rodaków w kraju. Trwała przy Polsce, pielęgnując
więzi z Macierzą oraz kultywując narodowe wartości, tradycje i obyczaje.
W roku obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości serdecznie
zapraszamy Was, Drodzy Rodacy, na uroczyste spotkanie z Parą Prezydencką.
Chcemy dzielić radość wspólnego świętowania doniosłej rocznicy w historii
Polski, która czyni to wydarzenie wyjątkowym.
Niech wzmocni ono przyjaźń łączącą od stuleci narody polski i amerykański, opartą na
fundamencie najcenniejszych wartości: umiłowania wolności, suwerenności,
demokracji oraz poszanowania praw człowieka i obywatela. Nasza liczna obecność
będzie symbolicznym wyrazem postaw patriotycznych i przywiązania do Polski,
najlepiej zaświadczy o potencjale zorganizowanej i aktywnej społeczności polonijnej
żyjącej na kontynencie amerykańskim.
Bądźmy razem w Millenium Park w Chicago!
Do zobaczenia 19 maja 2018 roku o godzinie 12.00!
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