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 6 maja – Szósta Niedziela
Wielkanocna
Wejście:
Wesel się Królowo miła. (128)
Ofiarowanie:
Miłujcie się wzajemnie ( 183)
Komunia św:
Bóg jest miłością (345)
Dziękczynienie:
Jezusowi cześć i chwała (182)
Zakończenie:
Chwalcie łąki umajone (231)
Czytania:
Dz 10, 25-26.34-35.44-48 Ps 98 1 J 4,7-10
J 15, 9 -17

Psalm responsoryjny
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Kiedy dziś wieczorem usłyszałem
pieśń:”Dobranoc Ci Głowo św.
Jezusa mojego”, nagle duch mój
został porwany w tajemnicze łono
Boga i poznałam na czym polega
wielkość duszy i co ma wobec Boga znaczenie:
miłość i miłość i jeszcze raz miłość i poznałam,
jak wszystko co istnieje jest przesiąknięte
Bogiem i tak wielka zalała mnie miłość Boża, że
nie podobna tego opisać. Szczęśliwa dusza,
która umie kochać bez zastrzeżeń, bo w tym jej
wielkość. (Dz 997)
ROZWAŻANIA – Szósta Niedziela
Wielkanocna
Od dzieciństwa uczymy się znaczeń różnych
słów. Jedne z nich są łatwe do przyswojenia i
wyjaśnienia, przy innych napotykamy na
trudności. Tak się dzieje m. in. ze słowem
„miłość”, które odgrywa w naszym życiu
szczególną rolę. Kard. Martini w zwraca się
jednej ze swoich książek do dziewczynki o
imieniu Sara: „Ty nie masz problemu, aby
powiedzieć: kocham cię! I wyciągasz ramiona,
aby pokazać jak wielka jest twoja miłość. Ale
wystarczy, byś osiągnęła piętnaście lat i tego
gestu już nie zobaczymy. Jaka szkoda!”. Pewne
cechy miłości jak spontaniczność, wolność od
lęku, charakterystyczne dla okresu dzieciństwa,
niestety tracimy z biegiem lat, i trzeba je na
nowo zdobywać.
Wielu sądzi, że miłość to przede wszystkim
sfera uczuć. Tymczasem istotą miłości jest
dawanie dobra drugiemu człowiekowi. A to
może czynić każdy. Tak na przykład wielu ludzi
deklarujących się jako niewierzący działa w
organizacjach charytatywnych – czasami na
bardzo szeroką skalę. A w dzisiejszej Ewangelii
Jezus mówi: „To wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali”. W ten sposób ukazuje, że
wiara w jedynego prawdziwego Boga działa
przez jasne świadectwo miłości bliźniego. Jezus
pokazuje tę miłość w kolejnych godzinach, kiedy
podda się męce i śmierci na krzyżu. Prawdziwa
miłość nie jest więc zwykłą ludzką życzliwością
czy filantropią. Prowadzi do utraty życia, okazuje
dobro nawet nieprzyjaciołom. Jezus myje nogi
także Judaszowi. Jezus umiera na krzyżu za
grzeszników, czyli za nieprzyjaciół Boga. Tylko

taka miłość jest nieśmiertelna. Jakby na przekór
temu, co śpiewała przed laty Anna Jantar, że
„nic nie może przecież wiecznie trwać”.
Jak mówił Jean Vanier, organizator wspólnot
„Arka” dla niepełnosprawnych intelektualnie,
„miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy
nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na
spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością”. I warto
w tym miejscu spojrzeć na świat, w którym żyję.
Na ile jest w nim obecna miłość? Na ile potrafię
inspirować innych do miłości i sam się nią
dzielić? Jaka jest nasza miłość w odniesieniu do
bliźniego, którego spotykamy codziennie?
Wspomnijmy
starszych
i
schorowanych
rodziców, którzy dzisiaj potrzebują naszej
wyjątkowej opieki; naszych kolegów z pracy,
którzy czasem utrudniają nam życie; tych, którzy
w wielu sprawach wyrażają odmienną od naszej
opinię. Czy ich naprawdę kochamy? Każdy z
nas ma o czym i o kim myśleć, a sięgając do
przeszłości, dojdzie do wniosku, że w wielu
przypadkach nie zdał egzaminu z miłości.
Pozostaje, jak mówi ks. Jan Twardowski, „Żal,
że się za mało kochało / że się myślało o sobie /
że się już nie zdążyło / że było za późno / (…)
wszystko już potem za mało / choćby się łzy
wypłakało / nagie niepewne”.
Człowiek bez miłości jest jak wyjałowiona
ziemia, która nie jest w stanie rodzić żadnych
owoców. Panie, dopomagaj nam dostrzegać
konkretne potrzeby bliźnich i spraw, abyśmy
przez miłość do nich otwierali nasze serca i
umysły na tę Miłość, którą Ty nam proponujesz i
która jedynie może zaspokoić nasze pragnienie
pokoju i szczęścia.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Szósta Niedziela Wielkanocna – 6 maja
6:00pm(
Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am + Elżbieta Rogalski
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Maksymiliana Piaseckiego w 1
rocznicę urodzin
11:00am O Boże błogoslawieństwo dla Dzieci z
okazji pierwszej rodcznicy Komunii świętej
1:00pm + Stanisława Kijas
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże

błogosławieństwo dla Elżbiety i Wojciecha
Kuźnickich z okazji 40 rocznicy rocznicy ślubu
Poniedziałek –7 maja
8:00am + Władysław Gąbka
7:00pm ++ Aniela i Wojciech Giemza, Maria i
Franciszek Mucek
7:00pm
++ Janina, Franciszek, Irena,
Czesław, Zenon Wojda
Wtorek – 8 maja, świętego Stanisława,
biskupa i męczennika
8:00am
O Boże dla Jędrzejka z okazji 2
urodzin
8:00am ++ Stanisława i Stanisław Kałat
8:00am + Władysław Gąbka
7:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże
blogosławieństwo w dniu imienin dla Stanisławy
Środa – 9 maja
8:00am + Władysław Gąbka
8:00am Za Parafian
7:00pm + Zofia Sitko
7:00pm Dziękczynna za Rodziców Bogumiłę i
Stanisława Cieluch
Czwartek – 10 maja
8:00am + Władysław Gąbka
7:00pm + Barbara Kosela
7:00pm + ksiądz Władysław i Brat Jakub
Giemza
7:00pm + Stanisław Ozlanski
Piątek – 11 maja
8:00am + Władysław Gąbka
8:00am + Stanisław Kot w 11 rocznicę śmierci
7:00pm + Bożena Wieczorek
7:00pm
O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Rodziny Jakimowicz oraz dla Grzegorza w
rocznicę urodzin
Sobota – 12 maja
8:00am + Władysław Gąbka
8:00am
++ Halina Kowalska, Helena i
Kazimierz Antonowicz
11:00am I Komunia święta
Siódma Niedziela Wielkanocna – 13 maja
6:00pm( Sobota) ++ Stanisław i Jadwiga
Grzybowski
7:00am W intencji Matek
9:00am W intencji Matek
11:00am W intencji Matek

1:00pm W intencji Matek
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm W intencji Matek

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 13 maja zostaną
ochrzczeni:
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 12 maja 2018
o godz. 11:00am dla dzieci ze szkół
w Schaumburgu, Itasca i Naperville.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zostanie zawarty: 26 maja: przez
Magdalena Jadwiga Mokrzycka i
Michał Polarczyk; 2 czerwca przez:
Małgorzata Surożyńska i Rafał
Puchlik.
Przygotowujących
się
do
Sakramentu
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej
drodze życia!

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 29 kwietnia: $11,377.60
Składka diecezjalna: $ 2,175.00
Donacje na potrzeby kościoła

Marta i Ireneusz Baran

$ 200.00

Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 13 maja zostanie zebrana druga
taca na spłatę długu budowy naszego kościoła .

Z ŻYCIA PARAFII
NASZA PARAFIA POJAWIŁA SIĘ 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
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
W
naszej
wspólnocie
Nabożeństwo Majowe będzie
odprawiane w kościele od
poniedziałku do piątku oraz w
niedzielę o godz. 6:30pm; w
sobotę o godz. 5:30pm.
Nabożeństwo Majowe dla
dzieci będzie odprawiane przy
figurce Matki Bożej w środy o
godz. 6:00pm, a młodzież zapraszamy na
wspólny śpiew Litanii Loretańskiej w środę, po
wieczornej Mszy świętej, pod figurę Matki Bożej.
DZIEŃ MATKI
Przy wejściu do kościoła zostały
wyłożone kopertki na Dzień Matki.
Na kopercie proszę wypisać imię
żyjącej lub zmarłej Matki i wrzucić
do koszyka z kolektą. W niedzielę,
13 maja podczas wszystkich mszy świętych
modlić się będziemy w intencjach wszystkich
matek żyjących i zmarłych.
PODZIĘKOWANIE
Dochód z jałmużny wielkopostnej dzieci z naszej
parafii wyniósł: 2,942.00 $. Chciałbym z całego
serca podziękować rodzicom i dzieciom, które
tak mocno włączyły się w tą akcje. Pieniądze
zostały już przekazane do Domu Dziecka w
Trzmiętowie, gdzie zostaną odpowiednio
wykorzystane.
ks. Piotr Janas SChr
PIKNIK WIOSENNY
Serdecznie zapraszamy Parafian i
przyjaciół naszej Parafii do
wzięcia
udziału
w
Pikniku Parafialnym ”Powitanie
Lata, który odbędzie się w dniu
10 czerwca na terenie naszej
Parafii. Piknik, to czas zabawy,
smakowitych
dań
polskiej
kuchni

oraz

towarzyskich spotkań. Wszystkich sponsorów,
którzy chcieliby wesprzeć nasz piknik, jak też
osoby,które będą chciały wystawić swoje
stanowiska prosimy o kontakt z Agnieszką
Stankiewicz,
tel: 630.863.3933
Całkowity
dochód z Pikniku przeznaczony jest na spłatę
długu budowy naszej świątyni. Panie, prosimy o
upieczenie i przygotowanie ciasta na piknik.
Spokanie organizacyjne związane z Piknikiem
odbędzie sie we wtorek 15 maja, o g. 8:00
wieczorem w Centrum Pastoralnym. Wszystkich
pragnących włączyć sie w przygotowanie
pikniku i przeprowadzenie go zapraszamy na to
spotkanie.
W dniu pikniku, 4 czerwca wyjątkowo nie będzie
Mszy św. o godz. 3.30pm. Intencje zbiorowe tej
Mszy św. zostaną odprawione w tym dniu o
godz. 1 po południu. O godz. 3 po południu
modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o
zbadanie ważności
małżeństwa. Spotkanie - po
wcześniejszym uzgodnieniu daty
w biurze parafialnym lub w
zakrystii.

REKOLEKCJE!
Wspólnota Domowego Kościoła w Chicago,
zaprasza na tygodniowe rekolekcje w dniach 1724 czerwca w Camp Vista. Więcej informacji i
zapisy na stronie: www.domowykosciol.org lub:
(773)290-0041
Serdecznie Zapraszamy!!!
WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO!
Zapraszamy na Wigilię Zesłania Ducha
Świętego 19 maja plan czuwania na plakatach w
lobby Kościoła.

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.
REKOLEKCJE!
Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza
rodziny do wzięcia udziału w wyjazdowych
rekolekcjach ewangelizacyjnych, które odbędą
się w dniach od 07/01 do 07/05 w ośrodku
Orchard Lake w stanie Michigan.
Zapisy tylko do 21 maja prosimy kierować do
Magdy
Zabłocki
tel.
(847)387-0152
email: info@dkoaza.com
Chcesz zbudować dobre małżeństwo?
Chcesz na nowo zakochać się w żonie/ w
mężu?
Chcesz być szczęśliwy(-a)?
Chcesz poczuć życie? Radość każdego dnia?
Czekamy na Ciebie! Przyjedź!
Serdecznie zapraszamy
SPOTKANIE DLA MAŁŻONKÓW
„Nie Bój Się Zaryzykować,
Bo Inaczej Nigdy Się Nie Dowiesz
Czy Było Warto”
Zapraszamy na
Jednodniowe Spotkanie Małżeńskie,których
tematem będzie
„Dialog Małżeński Jako Droga Do Jedności
Małżeńskiej”
Czyli „JAK GADAĆ BY SIĘ DOGADAĆ”
Spotkanie odbędzie się 02 czerwca w Centrum
Pastoralnym w Lombard
Rozpoczynamy o godz.8:30 - przewidywane
zakończenie około godz. 16:30
Konferencje poprowadzą Renata i Krzysztof
Kaczor
Opiekunem Duchowym spotkania jest Ks.
Mirosław Stępień SChr
Opłata $60 od małżeństwa. W cenie wliczone poranna kawa-ciasto, obiad.
Zgłoszenia do 28 maja prosimy kierować do
Magdy tel. 847 387 0152 lub do biura
parafialnego, tel: 630 268 8766.
Ilość miejsc ograniczona.
„Jeśli na czymś ci zależy,
walcz o to do ostatniej chwili…
Lepiej ponieść porażkę wiedząc, że zrobiłeś co
mogłeś,
Niż żyć w poczuciu, że zbyt wcześnie się
poddałeś…”

PLAN DNIA SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIEGO
8.30 – Śniadanie – kawa, bułka
9.00 - Zawiązanie Wspólnoty
9.30 - Konferencja z prezentacją
„Dialog małżeński jako droga do jedności
małżeńskiej”
10.15 - Spotkanie w kręgu.
Zwrócenie uwagi na pytania i problemy
dotyczące dialogu.
11.40 - Namiot Spotkania
12.00 - Eucharystia
13.15 - Obiad
14.30 - Wprowadzenie do dialogu małżeńskiego
Przedstawienie
myśli
podsumowujących spotkanie w grupie.
16.00 - Błogosławieństwo Małżonków
Rozdanie świec na dialog małżeński.
16.30 - Rozwiązanie Wspólnoty.
PROŚBA O POMOC!!!
Justyna Drąg, 22 lata, z Tarnowa. Siedem lat
temu wykryto u niej złośliwy nowotwór mózgu (
pineoblastoma). Jej stan z każdym dniem się
pogarsza. Ostatnia szansa to chemioterapia i
immunoterapia w klinice w Monterey. Podajemy
linki do stron gdzie można znaleźć informacje na
temat choroby Justyny i gdzie można przesłać
pomoc na leczenie:
https://www.gofundme.com/help-justyna-beatcancer
https://www.siepomaga.pl/ratujemy-justyne
DZIEŃ SKUPIENIA!
Zapraszamy na Dzień Skupienia w Justice 12
maja br. w Dominican Sisters, 9000 West 81st
Street, Justice, IL 60458, Tel. (708) 458-3040.
Temat: codzienna modlitwa ignacjańskim
rachunkiem sumienia; podczas dnia skupienia
trwamy w całkowitym milczeniu, wyłączamy lub
przestawienie w tryb samolotowy telefony
komórkowe od początku pierwszej konferencji tj.
godz. 9.00 am do ostatniego punktu programu
włącznie. Prowadzi ks.Tomasz Pietrzak SChr,
koszt 35$, zapisy i informacje u Pani Stanisławy
Bafia tel. (708) 691-1758.
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. Spotkania młodzieżowe w maju

rozpoczynamy Litanią Loretańską o godzinie
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
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156.

panem

GRUPA PRO-LIFE
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w
obronie życia dzieci nienarodzonych
przy klinice aborcyjnej „Advantage” w
Wood Dale, IL w następujące dni:
wtorek, czwartek, sobota od 6:00 rano; piątek od
7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest nieczynna.
Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, e-mail:
pdw10@sbcglobal.net.
GRUPA RÓŻAŃCOWA
Zmiana tajemnic różańcowych Grup
Żywego Różańca odbywa się w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy
świętej o godz. 9:00am w kaplicy Św.
Faustyny,
natomiast
Dziecięcego
Koła
Różańcowego po mszy świętej o godz. 11:00am w
Bibliotece Verbum.
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Powstał, jako efekt rekolekcji, które
odbyły się w 2001 roku w 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 –
kroków ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
S CHAR
organizuje
Warsztaty
Rozwoju
Duchowego, których opiekunem duchowym jest ks.
Mirosław Stępień SChr.
Spotkania odbywają sie w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym.

Woda,
wyrzeczenie,
deklaracja wiary

Niektóre obrzędy odbywające się podczas chrztu
przy chrzcielnicy wyjaśniał papież Franciszek
podczas audiencji ogólnej.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Kontynuując refleksję na temat chrztu św. chciałbym
dzisiaj omówić centralne obrzędy, które odbywają się
przy chrzcielnicy.
Zastanówmy się najpierw nad wodą, na którą
przyzywana jest moc Ducha Świętego, aby miała siłę
odradzającą i odnawiającą (por. J 3, 5 i Tt 3, 5).
Woda jest źródłem życia i zdrowia, a jej brak
powoduje zamieranie wszelkiej płodności, jak to się
dzieje na pustyni. Jednakże woda może być również
przyczyną śmierci, gdy zatapia swymi falami lub w
dużych ilościach wszystko niszczy. Wreszcie woda
może obmywać, przemywać, oczyszczać.
Wychodząc z tej powszechnie uznawanej symboliki
naturalnej, Biblia opisuje Boże działania i obietnice
poprzez znak wody. Znajdujemy pewne wyrocznie
Pana wypowiedziane ustami proroków, jak na
przykład Izajasza: „wyleję wodę na spieczoną
ziemię” (44,3); a u Ezechiela: „Pokropię was czystą
wodą, aby was oczyścić” (36,25).
Dlatego Kościół przyzywa Ducha nad wodą „aby
wszyscy, przez chrzest pogrzebani razem z
Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego
życia” (Obrzędy chrztu dzieci, n. 54). Modlitwa
poświęcenia mówi, że Bóg przygotował wodę „aby
wyrażała łaskę chrztu świętego” i przypomina główne
zapowiedzi biblijne: nad wodami początku świata
unosił się Duch Boży, aby uczynić je zalążkiem życia
(por. Rdz 1,1-2); woda potopu oznaczała kres
grzechu i początek nowego życia (por. Rdz 7, 68,22); przez wody Morza Czerwonego synowie
Abrahama zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej (por.
Wj 14,15-31). W związku z Jezusem przypomniano
chrzest w Jordanie (por. Mt 3,13-17), krew i wodę,
które wypłynęły z Jego boku (por. J 19,31-37), i
nakaz wystosowany do uczniów, aby chrzcili
wszystkie narody w imię Trójcy Świętej (por. Mt
28,19). Mocni tą pamięcią prosimy Boga, by zesłał
na wodę chrzcielną łaskę Chrystusa, który umarł i
zmartwychwstał (por. Obrzędy chrztu dzieci, n. 54).
W ten sposób woda ta zostaje przemieniona w wodę
niosącą w sobie Ducha Świętego. I tą wodą
posiadającą moc Ducha Świętego chrzcimy dzieci,
dorosłych, wszystkich.
Po poświęceniu wody chrzcielnej trzeba usposobić
serce, aby przystąpić do chrztu. Dzieje się to
poprzez wyrzeczenie się szatana i wyznanie wiary, dwa akty ściśle ze sobą powiązane. Na ile mówię
„nie” propozycjom diabła - tego, który dzieli – na tyle
jestem w stanie powiedzieć „tak” Bogu, który wzywa
mnie, bym upodobnił się do Niego w myślach i
czynach. Diabeł dzieli, natomiast Bóg zawsze łączy
wspólnoty, ludzi w jeden lud. Nie można przylgnąć
do Chrystusa stawiając warunki. Konieczne jest
oderwanie się od pewnych więzów, aby móc
naprawdę podjąć inne. Pewni ludzie, którzy nie znają
w pełni swej tożsamości, nie potrafią z nią sobie
poradzić, mówią „Pan Bogu świeczkę, a diabłu
ogarek”. Ale tak nie można być: albo jesteśmy z

Bogiem, albo z diabłem. Dlatego wyrzeczenie się
szatana jest aktem wiary, są one ze sobą ściśle
związane. Trzeba zerwać mosty, pozostawiając je za
sobą, aby podjąć nową Drogę, którą jest Chrystus.
Odpowiedź na pytania – „Czy wyrzekasz się
szatana, wszystkich jego dzieł i wszystkich jego
pokus” - sformułowana jest w pierwszej osobie liczby
pojedynczej: „Wyrzekam się”. W ten sam sposób
wyznawana jest wiara Kościoła, gdy mówimy:
„Wierzę”. Jest to decyzja odpowiedzialna, która
wymaga przełożenia na konkretne gesty ufności w
Bogu. Akt wiary zakłada pewne zobowiązanie, w
którego wytrwałym
dochowaniu
w różnych
sytuacjach i doświadczeniach życia pomoże sam
chrzest Pamiętajmy o prastarej mądrości Izraela:
„Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj
swą duszę na doświadczenie!” (Syr 2, 1).
Wyrzeczenie się grzechu, pokus złego, szatana,
będących źródłem i przyczyną wszelkiego grzechu, a
w sensie pozytywnym wiara w to, w co wierzy
Kościół to nie akty chwilowe, ograniczone do chwili
chrztu; są to postawy, które towarzyszą całemu
rozwojowi i dojrzewaniu życia chrześcijańskiego.
Drodzy bracia i siostry, kiedy zanurzamy rękę w
wodzie święconej i czynimy znak krzyża, pomyślmy z
radością i wdzięcznością o chrzcie, który
otrzymaliśmy i odnówmy nasze „Amen”, bowiem
woda święcona przypomina nam o naszym chrzcie, i
ponawiamy nasze „Amen”, wyrażając radość, że
mogę żyć jako zanurzony w miłości Trójcy Świętej.
Dziękuję.

OGŁOSZENI A DROBNE













Kobieta, 55 lat, z prawem jazdy, poszukuje pracy do
opieki nad starszymi. Pólnocno-zachodnie
predmieścia. Kontakt: Dorota: (630)742-0898
Wynajmę spialnię z samodzielną łazienką i kuchnią w
Addison. Kontakt: Stanisław: (630)336-9218
Mamy otwarcie dla programisty –operatora na nową
frezarkę Hass. Pełny etat lub pół etatu, praca w Elk
Grove Village. Resume przesłać: Grzegorz:
GSMANDPRO@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)661-0015;
(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
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
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

