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 27 maja – Najświętszej Trójcy
Wejście:
Ciebie wzywamy (216).
Ofiarowanie:
Ojcze chwała Tobie (186)
Komunia św:
Jezusa ukrytego (143)
Dziękczynienie:
Składam swoje życie w ofierze, Tobie Bogu
w Trójcy Jedynemu, Ojcu Synowi i Duchowi
Świętemu
W uwielbieniu serce oddaję Twojej Miłości
objawionej w Eucharysti , która mnie
przemienia i prowadzi do wiecznej
szczęśliwości z Toba . Amen
Ref. Niech będzie uwielbiona Trójca
Przenajświętsza Ojciec i Syn i Duch Święty
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza teraz i

zawsze i na wieki wieków. Amen
Zakończenie:
Cześć Maryi (233)
Czytania:
Pwt 4, 32-34. 39-40 Ps 33 Rz 8,14 -17
Mt 28, 16 -20
Psalm responsoryjny
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Wśród strasznej puszczy życia,
O najsłodszy Jezu mój,
Broń dusze od rozbicia,
Boś jest Miłosierdzia zdrój.
Niech jasność Twych promieni,
O słodki Wodzu naszych dusz,
Niech miłosierdzie świat odmieni,
A doznawszy tej łaski, Jezusowi służ. (Dz 1000)
ROZWAŻANIA – Najświętszej Trójcy
Niepojęta
dla
ludzkiego
rozumu prawda, że Bóg
objawił
się
w
Trzech
Osobach, stanowi centralną
tajemnicę naszej wiary i
skupia w sobie również
wszystkie inne jej tajemnice.
Jest związana z centralnym
wydarzeniem, jakie miało miejsce w naszym
życiu, czyli z przyjęciem chrztu św., który został
nam udzielony „w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”.
Ojciec Przedwieczny posyła swego Syna
Jednorodzonego na świat, aby dał ludziom
zbawienie, a Duch Święty ma obudzić w sercach
wiarę, dzięki której otwierają się z zaufaniem
przed Bogiem, by przyjąć dar życia wiecznego.
Koniecznym warunkiem wspólnoty z Bogiem jest
zatem wiara, bez której „nie można podobać się
Bogu”. A „kto nie uwierzył, już został potępiony”.
Potępienie stanowi zatem wybór kierunku
przeciw Bogu, a zbawienie jest wejściem na
drogę ku Niemu. Człowiek, póki żyje, może ten
kierunek zmieniać, może w wolności decydować
o sobie i swoim losie. Pójście drogą Bożą
zakłada budowanie wspólnoty z Bogiem, a
koniecznym warunkiem jest tu posłuszeństwo
woli Bożej, objawionej przez Chrystusa w czasie
Jego ziemskiej misji.
Źródłem wiary jest Duch Święty, dzięki Niemu
możemy wołać: „Abba, Ojcze!”. To Ducha

Pański oznajmia nam wolę Bożą, przekonuje
nas o prawdzie Ewangelii oraz napełnia mocą,
byśmy odważnie świadczyli o Jezusie. I dlatego,
jeśli zamykamy się na działanie Ducha,
jesteśmy bezsilni w rozwoju naszego życia
wiarą, którą otrzymaliśmy jako dynamizm
chrzcielny.
Znane jest porównanie Trójcy do trzech świec,
których płomienie łączą się, stanowiąc jeden
płomień. Porównywano także Trójcę do
koniczyny, która choć posiada trzy liście, jest
przecież jedna. Z kolei A. Pronzato zauważa, iż
człowiek żyje na trzech płaszczyznach:
pionowej, poziomej i wewnętrznej. Stąd również
Boga postrzega wielowymiarowo: jest dla niego
Ojcem miłosiernym, szanującym wolność swoich
dzieci; jest także bratem w osobie Jezusa
Chrystusa; mieszka również w naszym wnętrzu
jako Duch.
W jaki sposób możemy zbliżyć się do prawdy o
Bogu Trójjedynej miłości? Jest On obecny
wszędzie tam, gdzie człowiek Go zaprosi, gdzie
pozwoli Mu wejść. Tylko ilu wierzących przed
podjęciem
swoich
decyzji,
także
tych
decydujących o życiu, nadających mu konkretny
kształt, pyta Boga o zdanie? Ilu próbuje
poszukiwać odpowiedzi na swoje pytania, biorąc
do ręki słowo Boże? I tu pewnie leży ów „sekret”
trudności: Bóg – kochający Ojciec, czekający na
nas przez całą dobę we wszystkie dni roku nie
zawsze znajduje w nas pilnych i posłusznych
synów. Często ta gromadka rozbieganych i
rozkrzyczanych dzieci Bożych woli zrobić coś
„po swojemu”, wziąć coś „bez łaski”. A dopiero w
przypadku trudności wręcz rozpaczliwie szuka
Boga.
Niech modlitwa, którą św. Augustyn zakończył
dzieło „De Trinitate” [„O Trójcy”], stanie się
również
drogowskazem
dla
nas: Skoro
przyjdziemy do Ciebie, ustanie ta wielość słów,
które wypowiadamy nie dosięgając Ciebie, Ty
jeden będziesz wszystko we wszystkim i bez
końca będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię
w jedności i w Tobie stawszy się jednością.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela Najświętszej Trójcy –27 maja
6:00pm( Sobota) O Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Dawida i Sebastiana z
okazji 14 urodzin
7:00am + Teresa Oftinowska
9:00am + Stanisław Kaszuba w 14 rocznicę

śmierci
11:00am + Andrzej Benedykt w 1 rocznicę
śmierci
1:00pm + Robert Sobkowicz w 10 rocznicę
śmierci
3:30pm Intencje Zbiorowe
7:00pm ++ Zygmunt i Weronika Kamysz
Poniedziałek – 28 maja
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
oraz powrót do zdrowia dla Marianny
8:00am + Władysław Gąbka
8:00am Za Parafian
8:00am ++ Longina i Izydor Wójcik
Wtorek
–
Ledóchowskiej

29

maja,

świętej

Urszuli

8:00am + Władysław Gąbka
8:00am ++ Eufrozja i Józef Targosz
7:00pm + Jan Molędowski w 18 rocznicę
śmierci
7:00pm + Stanisław Truszkowski
Środa – 30 maja
8:00am + Władysław Gąbka
8:00am ++ Helena i Stanisław Kowalski
7:00pm + Władyslaw Dziuba
7:00pm
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą Opatrzność Bożą za
wstawiennictwem Matki Najświętszej i świętego
Józefa dla Stanisławy i jej córek z rodzinami
Czwartek – 31 maja
8:00am + Józef Maziarz
8:00am ++ Tekla i Franciszek Romańczyk
8:00am + Eugeniusz Pieczko
7:00pm + Bronisław Kica w 2 rocznicę śmierci
Piątek
– 1 czerwca, świętego Justyna
męczennika
8:00am
++ Katarzyna, Stanisław Turała,
córka Maria i wnuk Josh Władysław Gąbka
8:00am
O Boże błogoslawieństwo dla
Aleksandry
8:00am + Zdzisław Dzierżanowski
7:00pm + Teresa Jaworowska w 21 rocznicę
śmierci
Sobota – 2 czerwca
8:00am
O Boże blogosławieństwo i dary
Ducha świętego za wstawiennictwem Matki
Najświętszej dla Dawidka Sobczak w dniu I

Komunii i Bierzmowania
9:00am + Edward Kett
Uroczystość Bożego Ciała –3 czerwca
6:00pm(
Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary
i Jana Górz
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
dla
Jadwigi
i
Marka
Piaseckich w rocznicę ślubu
11:00am O Boże błogosławieństwo dla siostry
Magdaleny
11:00am Dziękczynna z okazji 40 rocznicy
ślubu Janiny i Jerzego Żmuda
1:00pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Maria i Stanisław Wiatr w rocznicę
śmierci

Taca diecezjalna: $ 3,763.00
Donacje na potrzeby kościoła

Wojciech i Ewa Chowaniec

$ 200.00

Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 27 maja zostanie zebrana druga
taca na spłatę długu budowy naszego kościoła,
a w niedzielę 3 czerwca na Doroczną Kwestę
Duszpasterstw Katolickich .

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"

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 27 maja zostaną
ochrzczeni:
Michalina Bator; w
niedzielę 10 czerwca: Isabella
Emilia Stachulak; Julian David Macias; Veronica
Amelia Ordogne; Dominik Piotr Żarnowski;
Jacob Surowaniec. Spotkanie dla rodziców i
rodziców chrzestnych odbędzie się w środę, 23
maja o godz. 7:40pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa
w wychowywaniu dzieci w wierze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zostanie zawarty:
2 czerwca
przez: Małgorzata Surożyńska i
Rafał Puchlik; 9 czerwca przez:
Sylwia Bukowski i Alexander Mróz;
oraz Katarzyna Sokolska i Krzysztof Kmiecik; 23
czerwca przez: Dagmara Kubik i Arkadiusz
Bochenek oraz Małgorzata Zimoch i Tomasz
Oslizło; 18 sierpnia przez: Joanna Kruczek i
Eric Hays..
Przygotowujących
się
do
Sakramentu
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej
drodze życia!

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 20 maja: $10,579.00

Informujemy, że nasza strona parafialna jest
już dostępna: www.milosierdzie.us
Informujemy że na stronie
internetowej, www.milosierdzie.us, istnieje
możliwość finansowego wspierania naszej
parafii. Pod zakładką "DONACJE" przez PayPal
możemy przesyłać swoje ofiary . Dziękujemy za
pierwsze wpłaty. Bóg zapłać!
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.
obficie Wam błogosławi.

BOŻE CIAŁO
W tym roku Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej przypada w USA na
niedzielę, 3 czerwca. Procesja
z Najświętszym Sakramentem
do czterech ołtarzy odbędzie
się po Mszy św. o godz.
1:00pm. Grupy modlitewne, górali, marszałków,
dzieci
sypiące
kwiaty,
orkiestrę
dętą,
ministrantów prosimy o włączenie się w
przygotowanie procesji. W Uroczystość Bożego
Ciała nie będzie Mszy św. o godz. 3:30pm.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
W miesiącu czerwcu zapraszamy
na nabożeństwa z litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
które
będą
odprawiane
od
poniedziałku do
piątku
i
w
niedzielę o godz. 6.30 pm; oraz w
sobotę o godz. 5.30 pm.
BIURO PARAFIALNE
W okresie wakacyjnym, t.j. od 1 czerwca do 30
sierpnia biuro parafialne będzie czynne od
wtorku do piątku w godzinach od 10:00am do
3:00pm. Prosimy, by w tym czasie umawiać się
telefonicznie na spotkanie.
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)290-0041Serdecznie Zapraszamy!!!
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

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.
W dniu pikniku, 10 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.
SPONSORZY PIKNIKU
Polish & Slavic Federal Credit Union
J&J Trucking
ABS Trucking
Dr. Michal Szczupak
Alexandra Food
Barbara's Deli
Allegra Banquets
Grota Restaurant
Northstar Foods
Alex Deli
Helen's Deli
Signature Euro Deli
Krak Distributing
Polish Folklore Distributing
Lowell Foods
Ludwik Diary
Polish National Alliance
Pnstwo Giewont
Pani Stanislawa Bafia
Tata's Pierogi
Belmont Sausage
White Eagle Deli
Rosedale Chapels Funeral Home
Jolly Inn
Kolatek Bakery
Velvet Bakery
Camelot Banquets

Belveder Banquets
Szarotka Restaurant
Paradise Banquets
Highlander Restaurant
Stawski Distributing
King's Hall Banquets
Panstwo Gracz
Anonimowo $500
JJW Jump Rental
Dr. Bozena Scigacz
Dr. M. Lebiecki Sparkling Dental
WYłĄCZNY PATRON MEDIALNY
Polskie Radio WNVR1030AM WRDZ1300AM,
TV POLVISION
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy
zdecydowali się na wsparcie naszego pikniku I
zapraszamy do zgłaszania się kolejnych.

DVD Z BIERZMOWANIA!
Osoby, które nie odebrały dvd z Uroczystości
Sakramentu Bierzmowania proszone są o
kontakt z panem Krzysztofem , (630)707-1970
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o
zbadanie ważności
małżeństwa. Spotkanie - po
wcześniejszym uzgodnieniu daty
w biurze parafialnym lub w
zakrystii.
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.
Chór im. św. Jana Pawła II przy Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Lombard w tym roku
celebruje mały Jubileusz 10 lat swojego istnienia i
śpiewania przy Parafii. Z tej okazji planujemy
wyjazd z Koncertem Religijno - Patriotycznym
w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown,
Pensynwalia.
Będzie
on
transmitowany przez Telewizję Trwam i
Radio
Maryja do Polski i na cały świat. Cała oprawa
muzyczna przygotowana
jest przez chór
i
towarzyszący zespół muzyczny.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie
finansowe w zrealizowaniu tego przedsięwziecia.
Potrzebujemy autokar na ok. 45 osób od
29 czerwca do 3 lipca.
Jest to duża suma
pieniędzy i potrzebujemy wsparcia od sponsorów,
którzy otworzą swoje serca !
Jest dużo osób uczących się i niepracujących.
Prosimy o pozytywną odpowiedź. Tym , którzy
będą sponsorami podziękujemy w czasie trwania
transmisji i dowiedzą się o Was w Polsce i na
świecie!!!.
Wszystkich,
a
szczególnie
sponsorów
zapraszamy
na
Uroczysty
Koncert
Jubileuszowy Chóru im. Jana Pawła II, który
odbędzie się dnia 20-go października 2018 roku
o godz. 7:00 pm w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Lombard.

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) 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
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 – 1 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.

Byśmy stali się solą i
światłem

Sól
Jeśli sól traci smak, czym ją solić?

Papież podjął nowy cykl katechez poświęconych
omówieniu sakramentu bierzmowania.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Po katechezach na temat chrztu, dni następujące po
uroczystości Pięćdziesiątnicy zachęcają nas do
refleksji nad świadectwem, jakie Duch Święty
wzbudza w ochrzczonych, wprawiając ich życie w
ruch, otwierając je na dobro innych. Jezus powierzył
swoim uczniom wspaniałą misję: „Wy jesteście solą
dla ziemi, wy jesteście światłem świata” (por. Mt
5,13-16). Są to obrazy, które każą pomyśleć o
naszym zachowaniu, ponieważ zarówno niedobór
jak i nadmiar soli sprawiają, że jedzenie jest
niesmaczne, podobnie jak zarówno brak, czy też
nadmiar światła uniemożliwiają widzenie. Tylko Duch
Chrystusa może nas naprawdę uczynić solą, która
nadaje smak i zachowuje od zepsucia oraz światłem
rozjaśniającym świat! I to jest dar, który otrzymujemy
w Sakramencie Bierzmowania, na którym razem z
wami pragnę się zatrzymać i zastanowić. Nazywa się
on
„bierzmowaniem”
(confirmatio),
ponieważ
utwierdza chrzest i umacnia jego łaskę (por.
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1289); oraz
„chryzmacją”, ponieważ otrzymujemy Ducha poprzez
namaszczenie „krzyżmem” - olejem zmieszanym z
balsamem konsekrowanym przez biskupa. Termin
ten odwołuje do „Chrystusa”, namaszczonego
Duchem Świętym.
Odrodzenie się do życia Bożego w chrzcie św. jest
pierwszym krokiem. Następnie trzeba zachowywać
się jak dzieci Boże, to znaczy upodobnić się do
Chrystusa działającego w Kościele świętym,
angażuje się w jego misję w świecie. Zapewnia to
namaszczenie Ducha Świętego: „Bez Twojego
tchnienia nie ma nic w człowieku” (por. sekwencja
uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Tak jak całe
życie Jezusa było ożywione przez Ducha, podobnie
też życie Kościoła i każdego z jego członków toczy
się pod przewodnictwem tego samego Ducha.
Jezus poczęty przez Dziewicę za sprawą Ducha
Świętego rozpoczął swoją misję po tym, jak
wyszedłszy z wód Jordanu został namaszczony
przez Ducha, który zstąpił i spoczął na Nim (por. Mk
1,10; J 1, 32). Wyraźnie to stwierdza w synagodze w
Nazarecie, jakże pięknie Jezus ukazuje siebie – to
jakby dokument tożsamości w synagodze w
Nazarecie: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę” (Łk 4,18). Jezus przestawia
siebie w synagodze swojego miasteczka jako ten,
który został namaszczony Duchem Świętym.
Jezus jest pełen Ducha Świętego i jest źródłem
Ducha obiecanego przez Ojca (J 15,26; Łk 24,49; Dz
1,8; 2,33). Istotnie, wieczorem dnia Paschy
Zmartwychwstały tchnął na uczniów i powiedział im:
„Przyjmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22); a w dniu
Pięćdziesiątnicy moc Ducha zstąpiła na Apostołów w

formie nadzwyczajnej (por. Dz 2, 1-4), tak jak to
znamy.
„Tchnienie” Chrystusa zmartwychwstałego napełnia
życiem płuca Kościoła; i rzeczywiście usta uczniów
„napełnione Duchem Świętym” otwierają się, by
głosić wszystkim wielkie dzieła Boga (por. Dz 2,111).
Pięćdziesiątnica jest dla Kościoła tym, czym dla
Chrystusa było namaszczenie Duchem otrzymane w
Jordanie, mianowicie bodźcem misyjnym, aby
ofiarować swe życie dla uświęcenia ludzi, na chwałę
Boga. O ile w każdym sakramencie działa Duch
Święty, to dzieje się tak zwłaszcza w bierzmowaniu,
że „wierni otrzymują Dar samego Ducha Świętego”
(PAWEŁ VI, Konst. ap. Divinae consortium naturae o
sakramencie bierzmowania).
W chwili namaszczenia biskup mówi: „Przyjmij
znamię daru Ducha Świętego”. To wielki dar który
znajduje się w głębi naszej duszy, prowadzi nas,
abyśmy stali się dobrą solą i właściwym światłem.
Jeśli w chrzcie Duch Święty zanurza nas w
Chrystusa, to w bierzmowaniu Chrystus napełnia nas
swoim Duchem, konsekrując nas na swoich
świadków, uczestników tego samego źródła życia i
misji, zgodnie z planem Ojca Niebieskiego.
Świadectwo złożone przez bierzmowanych ukazuje
przyjęcie Ducha Świętego i uległość wobec Jego
twórczego natchnienia. Jak można zobaczyć, że
otrzymaliśmy Dar Ducha? Jeśli wypełniamy dzieła
Ducha, jeśli wypowiadamy słowa jakich nauczył nas
Duch Święty (por. 1 Kor 2,13). Świadectwo
chrześcijańskie polega na czynieniu wyłącznie tego i
tego wszystkiego, czego wymaga od nas Duch
Chrystusa, udzielając nam sił, aby to wypełnić.

OGŁOSZENI A DROBNE









Do wynajęcia dom z garażem w Rosselle, 2 sypialnie i
łazienka, duża ogrodzona yarda, spokojna okolica,
dobre szkoły. $1600 m-c + depozyt $1600.00
Kontakt: Grzegorz: (773) 406-3046
Potrzebna pomoc do opieki nad 4-letnim chłopcem w
okolicach Schamburga. Jeżeli masz dziecko( dzieci 37 lat)prosimy o dołaczenie naszego wspaniałego
chłopca, który lubu rówieśników. Elastyczne godziny,
dobra zapłata i świadczenia i samochód. Kontakt:
Mateusz: (773) 9776746
Poszukuję osoby do sprzątania biur wieczorami.
Kontakt: Mariusz:(630)670-6404
Potrzebna pani do sprzątania domków, 3 razy w
tygodniu, z okolic Lombard, doświadczenie mile
widziane. Kontakt: Renata: (773)387-4597
Do wynajęcia 2-sypialniowe condominium, bez
zwierząt,pralka i suszarka w mieszkaniu, można
parkować veny kontraktorskie. Kotakt: Krzysiek:
(630)400-2304




























Poszukuję pani do pomocy przy sprzątaniu domów,
okolice miasteczka Addison. Kontakt: Anna: (630)7654982
Pani Kasia, prosi o kontakt panią, której na
kościelnym parkingu otarła samochód. Kontakt:
Kasia:(630)773-0783
Potrzebna kobieta do opieki nad 2 dzieci, od czerwca
do połowy sierpnia, okolice Wood Dale, na pełny etat.
Kontakt: Bernadeta: (630)702-9411
Dom w Bloomingdale na szybką sprzedaż, okazja dla
inwestora, wysoki dochód. Kontakt: Mike: (630)4223994
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
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
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

Wigilia Zesłania Ducha Świętego.

