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 22 kwietnia – Czwarta Niedziela
Wielkanocna
Wejście:
O Panie, Tyś moim Pasterzem. (307)
Ofiarowanie:
Chrystus, Chrystus ( 287)
Komunia św:
Jeden chleb (141)
Dziękczynienie:
Ref. Zmartwychwstał Pan ... x 4
Alleluja , Alleluja .... x 4
1. O śmierci , gdzie jesteś , o śmierci ?
gdzie jest twej zwycięstwo ?
Ref. Zmartwychwstał Pan ...
2. Radujmy się , radujmy się bracia ,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
to dlatego, że On zmartwychwstał.

Ref. Zmartwychwstał Pan ..
3. Dzięki niech będą Ojcu , który nas
prowadzi do Królestwa
gdzie się miłością żyje .
Ref. Zmartwychwstał Pan.
4. Jeśli z Nim umieramy,
z Nim też żyć będziemy,
z Nim śpiewać będziemy , Alleluja !
Ref. Alleluja x 4
Zmartwychwstał Pan x 4
Zakończenie:
Nie zna śmierci Pan żywota (123)
Czytania:
Dz 4, 8-12 Ps 118 1 J 3,1-2
J 10, 11 -18
Psalm responsoryjny
Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Gdy dusza pełni wolę Boga
Najwyższego, Choćby wśród
ustawicznych mąk i katuszy,
Przyłożyła usta swe do kielicha jej
podanego,Staje się mocarna i nic
jej nie wzruszy.
Choć udręczona, ale powtarza: stań się wola
Twoja, Czeka cierpliwie na chwilę, gdy będzie
przemieniona, Bo choć w największych
mrokach, słyszy głos Jezusa: tyś Moja, I pozna
to w całej pełni gdy spadnie zasłona. (Dz 995)
ROZWAŻANIA – Czwarta Niedziela
Wielkanocna
Czwarta
Niedziela
Wielkanocna nazywana jest
Niedzielą Dobrego Pasterza.
Rozpoczyna ona tydzień
modlitw
o
powołania
kapłańskie i zakonne. Jezus,
Syn Boży, przedstawia się
jako Dobry Pasterz, który
troszczył
się
o
swoją
owczarnię.
Posiada
On
władzę od Ojca, z którym stanowi jedność.
Jezus odrzuca posłannictwo polityczne i ogłasza
królestwo Bożego oparte o przykazanie miłości,
którego granicę stanowi wiara w Niego.
Natomiast do swojego królestwa zaprasza

każdego, kto pragnie wypełniać wolę Ojca
wyrażoną w ewangelicznej nauce.
Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na
ziemi wyświęceni kapłani. Istnieje kapłaństwo
powszechne, w którym otrzymują udział
wszyscy ochrzczeni, i kapłaństwo urzędowe,
zwane też służebnym, które jest przekazywane
przez
sakrament
święceń.
Kapłaństwo
powszechne uzdalnia i zobowiązuje wiernych do
udziału w kulcie Bożym. Kapłaństwo urzędowe
udziela natomiast świętej władzy, mocą której
kapłani służą ludowi Bożemu przez nauczanie,
sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo.
Kapłaństwo zostało ustanowione dla ludzi,
którzy potrzebują zbawienia.
Księża znajdują się między ziemią a niebem.
Jedni są młodzi, szczupli, wysokiego wzrostu,
inni zaś starzy, grubi i tak niscy, że na ambonie
wspinają się na palce, żeby było ich dobrze
widać. Jednak wszyscy księża przybliżają do
Chrystusa, karmiąc słowem i łaską Bożą. Jako
dziewięćdziesięciolatek ks. Jan Twardowski
stale
powtarzał:
„Jestem
szczęśliwym
księdzem”. Kochał kapłaństwo, kochał Kościół,
któremu służył tak wiernie, jak potrafił. Przede
wszystkim jednak kochał Jezusa. Sam stwierdził
w „Autobiografii”: „Zakochałem się w Jezusie i
nie spotkałem nikogo piękniejszego niż On”.
Sens życia stanowiła dla niego Eucharystia i
modlitwa. Mówił: „Kapłaństwo jest łaską, trzeba
zaufać tej łasce. Trzeba ufać Temu, który
prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to jakaś
niezwykła fascynacja osobą Pana Jezusa”.
Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na
powołanie znaczy pozwolić wprowadzić się na
drogę wiodącą do Chrystusa” – zauważa papież
Franciszek. Kapłaństwo nie opiera się na
naturalnych
zaletach
lub
osobistych
osiągnięciach któregokolwiek z powołanych. To
przede wszystkim życie eucharystyczne. Pismo
Święte mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o
ich chwiejności i niewierności. Ich powołanie
pochodziło wyłącznie z wolnego wyboru Jezusa.
Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od
nowa, sprawując Eucharystię, uobecniają Jego
zbawcze wydanie się na śmierć. I w ten sposób
wypełniają testament Mistrza: „To czyńcie na
moją pamiątkę”.
Zakończeniem refleksji dotyczącej kapłaństwa
niech będą słowa modlitwy za kapłanów: Panie i
Boże nasz, ześlij Twojemu ludowi świętych
kapłanów, którzy będą pachnieć owcami. Niech
będą podporą w trudnościach, braćmi w

potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem,
miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy
codziennego życia. Niech stają się odbiciem
Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną
wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu
powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 23 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Natalii
Pawlikowski w dniu urodzin
8:00am + Jadwiga Czuba
7:00pm ++ Jerzy, Maria Szlifierscy
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla
Krystyny Stępień w dniu urodzin
7:00pm + Krzysztof Czerniejewski
Wtorek
8:00am
8:00am
7:00pm
7:00pm
śmierci

– 24 kwietnia
+ Jadwiga Czuba
Za Parafian
+ Rafał Małyszko
+ Włodzimierz Kania w 3 rocznicę

Środa
–25 kwietnia, świętego Marka
Ewangelisty
8:00am + Jadwiga Czuba
7:00pm ++ Barbara i Wiesław Bartniccy
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla
Tomasza i Małgorzaty Bieleckich w 25 rocznicę
ślubu
7:00pm
++ Marek Mielniczuk oraz Teresa i
Kazimierz Niwa
Czwartek – 26 kwietnia
8:00am + Jadwiga Czuba
7:00pm + Filip Skibiński

7:00pm ++ Halina i Wacław Cudak
7:00pm O potrzebne łaski dla Ireny i Stanisława
Sas
Piątek – 27 kwietnia
8:00am + Jadwiga Czuba
8:00am + Jan Małyszko
7:00pm
+ Lucjan Tometczak w 4 rocznicę
śmierci
7:00pm + Bożena
Sobota – 28 kwietnia
8:00am + Jadwiga Czuba
10:00am Pierwsza Komunia święta
1:30am Pierwsza Komunia święta
Piąta Niedziela Wielkanocna – 29 kwietnia,
6:00pm( Sobota) ++ Tomasz i Irena
Buczakowscy w rocznicę śmierci; Katarzyna,
Andrzej i Rozalia
7:00am
+ Władysław Dąbrowski w rocznicę
śmierci; O Boże błogosławieństwo dla Doroty w
dniu urodzin
9:00am
Intencja Dziękczynna
Pierwszej
Komunii świętej
11:00am
Intencja Dziękczynna
Pierwszej
Komunii świętej
1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i
Boże błogosławieństwo dla Longiny i Krzysztofa
w rocznicę ślubu
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm + Wacław Cyniak w 2 rocznicę śmierci

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 15 kwietnia: $10,652.00
Catholic Annual Appeal: $ 5,153.00
Donacje na potrzeby kościoła

Wojciech i Ewa Chowaniec

$ 200.00

Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 22 kwietnia zostanie zebrana
druga taca na Misje święte, a w niedzielę 29
kwietnia na Catholic Home Missions.

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

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 22 kwietnia zostaną
ochrzczeni: Aleksander Henryk
Radzki;
Vivienne
Stephanie
Grojec; Olivia Wrobel, Victoria Mijal; w czwartek
3 maja: Leon Pio Dobek; w niedzielę 13 maja:
Alyana Palak. Spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 9 maja 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.

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.

PODZIĘKOWANIE PANI ANNIE CZYŃSKI

40 - osobowy Chór na 10 -lecie to jest
nasze zadanie.
PIELGRZYMKA DO ZIEMII ŚWIĘTEJ

Serdecznie dziękujemy Pani
Annie Czyński za wieloletnią
pracę na rzecz naszej parafii,
ostatnio w biurze parafialnym.
Za poświęcony czas, wsparcie
materialne, dyspozycyjność.
Życzymy Pani Ani wielu łask Bożych, przede
wszystkim zdrowia i zapewniamy o naszej
pamięci w modlitwie.
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.

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.
Helinski.

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

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.

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

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.

Dla chrześcijanina ważne
jest imię i znak krzyża

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

Woda chrztu

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”

O znaczeniu imienia, które przyjmujemy w
sakramencie chrztu św. oraz znaku krzyża,
jako wyrazach naszej tożsamości
przypomniał ojciec święty podczas
audiencji ogólnej.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W trwającym obecnie okresie wielkanocnym
kontynuujemy katechezy na temat chrztu.
Znaczenie chrztu podkreśla wyraźnie jego
celebracja, dlatego na nią zwracamy uwagę.
Rozważając gesty i słowa liturgii możemy pojąć
łaskę i zobowiązania tego sakramentu, które
zawsze trzeba odkrywać na nowo. Pamiętamy o
tym podczas pokropienia wodą święconą,
którego można dokonać w niedzielę na początku
Mszy św., a także odnawiając przyrzeczenia
chrzcielne
podczas
Wigilii
Paschalnej.
Rzeczywiście to, co dzieje się w celebracji
chrztu rozbudza dynamikę duchową, która
przenika całe życie ochrzczonych. Jest to
rozpoczęcie procesu, który pozwala żyć w
jedności z Chrystusem w Kościele. Dlatego
powrót do źródła życia chrześcijańskiego

prowadzi nas do lepszego zrozumienia daru
otrzymanego w dniu naszego chrztu i do
ponowienia zobowiązania, by odpowiedzieć na
nań w takim stanie, w jakim dziś jesteśmy.
Ponowienie zobowiązania, lepsze zrozumienie
daru jakim jest chrzest i pamiętanie o dniu
naszego chrztu.
W minioną środę prosiłem o wykonanie w domu
zadania, by każdy z nas przypomniał sobie
dzień swojego chrztu. Którego dnia zostałem
ochrzczony. Wiem, że niektórzy z was to
wiedzą, inni – nie. Niech ci, którzy tego nie
wiedzą zapytają krewnych, matki i ojców
chrzestnych, którego dnia zostałem ochrzczony.
Ponieważ chrzest to nasze odrodzenie, a więc
tak jakby to były drugie urodziny. Czy to jasne?
Wykonać pracę domową – zapytać, którego dnia
zostałem ochrzczony.
Przede wszystkim w obrzędzie przyjęcia
zadawane jest pytanie o imię kandydata,
ponieważ wskazuje ono na tożsamość osoby.
Kiedy się przedstawiamy natychmiast, - mam na
imię tak a tak - by wyjść z anonimowości,
mówimy jak nam na imię. Bo anonim to osoba
nie
posiadająca
imienia.
Bez
imienia
pozostajemy nieznani, bez praw i obowiązków.
Bóg powołuje każdego po imieniu, kochając nas
indywidualnie, w konkretności naszych dziejów.
Chrzest rozpala osobiste powołanie do życia po
chrześcijańsku, które będzie się rozwijało przez
całe życie. Pociąga ono za sobą osobistą
odpowiedź, a nie zapożyczoną, z „kopiuj i wklej”.
Życie chrześcijańskie utkane jest rzeczywiście z
serii powołań i odpowiedzi: Bóg stale wymawia
nasze imię na przestrzeni lat, sprawiając, że
Jego powołanie rozbrzmiewa na tysiąc
sposobów, i że stajemy się podobni do Jego
Syna, Jezusa. Zatem imię jest ważne! Jeszcze
przed urodzeniem dziecka rodzice myślą o tym,
jakie imię mu nadadzą: to także jest częścią
oczekiwania na dziecko, które w swoim imieniu
będzie miało swoją oryginalną tożsamość,
również odniesieniu do życia chrześcijańskiego
związanego z Bogiem.
Oczywiście stawanie się chrześcijaninem jest
darem, który pochodzi z wysoka (por. J 3, 3-8).
Wiary nie można kupić, ale można o nią
poprosić i otrzymać w darze. „Panie obdarz
mnie darem wiary” – to piękna modlitwa- bym
miał
wiarę.
W
istocie:
„Chrzest
jest
sakramentem tej wiary, przez którą ludzie,
oświeceni łaską Ducha Świętego, dają
odpowiedź
na
Ewangelię
Chrystusową”

(Obrzędy chrztu dzieci, Wprowadzenie ogólne n.
3). Do pobudzenia i przebudzenia szczerej wiary
jako odpowiedzi na Ewangelię zmierzają
formacja katechumenów i przygotowanie
rodziców, a także słuchanie Słowa Bożego w
samej celebracji chrztu.
O ile katechumeni dorośli wyrażają to, co pragną
otrzymać jako dar od Kościoła, to dzieci
przedstawiane są przez swoich rodziców wraz z
rodzicami chrzestnymi. Dialog z nimi pozwala im
wyrazić wolę, aby dzieci otrzymały chrzest, a
Kościołowi zamiar jego sprawowania. „Wyraża
się to przez znak krzyża, jaki celebrans i rodzice
kreślą na czole dziecka” (Obrzędy chrztu dzieci,
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, n. 16).
„Znak krzyża ... wyciska pieczęć Chrystusa na
tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę
odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez
swój Krzyż” (Katechizm Kościoła Katolickiego,
1235).
Chciałbym powrócić do pewnej kwestii, o której
już wcześniej mówiłem: czy nasze dzieci potrafią
dobrze się żegnać? Wiele razy widziałem, że
robią to byle jak. Nie potrafią się przeżegnać. A
wy ojcowie, matki, bacie dziadkowie, ojcowie i
matki chrzestne winniście nauczyć dzieci, by
umiały się dobrze czynić znak krzyża, bo jest to
powtórzenie tego, co stało się w sakramencie
chrztu św. Czy to dobrze zrozumieliście? Trzeba
nauczyć dzieci, by umiały się dobrze czynić
znak krzyża. A jeśli się tego nauczą jako dzieci,
to będą go czyniły jako dorośli.
Krzyż jest odznaką, która ukazuje, kim jesteśmy:
nasze mówienie, myślenie, patrzenie, działanie
jest pod znakiem krzyża, to znaczy miłości
Jezusa aż do końca. Dzieci są znaczone na
czole. Katechumeni dorośli otrzymują znak
krzyża również na narządach zmysłów, przy
użyciu następujących słów: „Przyjmijcie znak
krzyża na uszach, abyście usłyszeli głos Pana”;
„na oczach, abyście ujrzeli jasność Bożą”; „na
ustach, abyście odpowiedzieli na słowo Boże”;
„na piersiach, aby Chrystus przez wiarę
mieszkał w waszych sercach”; „na barkach,
abyście udźwignęli słodkie brzemię Chrystusa”
(Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia
dorosłych, n. 85). Stajemy się chrześcijanami na
tyle, na ile krzyż jest w nas odciśnięty jako znak
„paschalny” (por. Ap 14, 1; 22, 4), ukazując,
także zewnętrznie, chrześcijański sposób
przejścia przez życie. Zatem czynienie znaku
krzyża, gdy się budzimy, przed posiłkami, w
obliczu niebezpieczeństwa, by bronić się przed

złem, wieczorem przed zaśnięciem, oznacza
powiedzenie sobie i innym, do kogo należymy,
czyimi chcemy być. Dlatego tak bardzo ważne
jest nauczenie dzieci, by dobrze umiały czynić
znak krzyża. I tak jak czynimy wchodząc do
kościoła, możemy to czynić również w domu,
trzymając w małym naczyniu wodę święconą –
niektóre rodziny to czynią: w ten sposób za
każdym razem, gdy wracamy lub wychodzimy,
czyniąc znak krzyża tą wodą, przypominamy
sobie, że jesteśmy ochrzczeni.
Nie zapominajcie – powtarzam raz jeszcze –
może zbytnio –nauczyć dzieci, by umiały się
dobrze czynić znak krzyża. Czy to zrozumiałe?
Dziękuję.
OGŁOSZENI A DROBNE
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Mamy otwarcie dla programisty –operatora na
nową frezarkę Hass. Pełny etat lub pół etatu,
praca w Elk Grove Village. Resume przesłać:
Grzegorz: GSMANDRO@YAHOO.COM
Potrzebny pracownik do prac remontowo –
budowlanych oraz do stolarni. Kontakt: Dawid:
(773) 875-4567
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
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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

