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. Krystiana Pucik, MChR – sekretarka
Rada parafialna:
Przewodniczący Rady:
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544
Sekretarz: Fryderyka Kubica (630) 306-2665
Komisja Liturgiczna: Jadwiga Pajor (773) 5057442
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630) 543-3819
Fryderyka Kubica (630) 306-2665
Komisja Kulturalna:
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933
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 16 grudnia – Trzecia Niedziela
Adwentu
Wejście:
Niebiosa rosę zwr. 1 i 3 (23)
Ofiarowanie:
Czekam na Ciebie, Jezu mój mały (18)
Komunia św.:
Panie pragnienia ludzkich serc (153)
Dziękczynienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (188)
Zakończenie:
Oto Pan Bóg przyjdzie ( 24)
Czytania:
So 3,14 - 17 Ps Iz12 Flp 4, 4-7
Łk 3, 10-18
Psalm responsoryjny

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Powiedział mi Pan: pragnę się
udzielać duszom i napełniać je
Swoją miłością, ale mało jest
dusz, któreby chciały przyjąć
wszystkie łaski, które im
miłość Moja przeznaczyła.
Łaska moja nie ginie, jeżeli dusza dla której
jest przeznaczona nie przyjmuje, to bierze ją
inna dusza. (Dz 1017)
ROZWAŻANIA
Usiądź wygodnie. Wycisz swoje myśli.
Skorzystaj z tego, co pomaga Ci skupić się na
Bogu. Możesz na przykład przez chwilę
obserwować swój oddech, tak jak robili to
Ojcowie Pustyni. Uświadom sobie, że Bóg jest
obecny tu i teraz. Twój czas czytania i
zatrzymania się nad rozważanymi słowami jest
Twoim czasem dla Boga, jest Twoją modlitwą.
Trzecia Niedziela Adwentu
Łk 3, 10-18
Radość z bliskości Pana
W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas
słowami św. Pawła do radości: „Radujcie się
zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam:
radujcie się”. Czym jest radość i jak należy ją
rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością,
zabawą czy dobrym humorem? Św. Franciszek
z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar
Ducha Świętego pochodzi z czystości serca.
Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej
owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie
oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia z
radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy
bowiem w każdym swoim życiowym położeniu
dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym.
Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to
przynosi nam ona konkretne przykłady osób,
które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się
nią z innymi. Jedną z nich jest Sługa Boża Marta
Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka i
stygmatyczka,
duchowa
matka
wspólnot
świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”.
Zadaniem tych grup jest organizowanie
pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na
całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w
tym dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę,
przez ponad pół wieku leżącą w łóżku,
odwiedziło przeszło 100 tysięcy osób. Dla

każdego spotkanie z Martą w jej pogrążonym w
półmroku pokoju, było nową nadzieją, inspiracją
do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej
pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobieta
wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest
ona dostępna dla każdego: radość innych.... dać
im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei,
wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka praca
i nie trzeba do tego koniecznie stać na nogach
ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie.
Nikt inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto
wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty
Robin może wydawać się czymś odległym, a jej
cierpienia czymś nierealnym. Patrząc jednak w
duchu wiary, możemy dostrzec radość, która
była związana z nieustanną wspólnotą tej
kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt,
że przez pół wieku karmiła się tylko Komunią
Świętą.
Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali
Janowi nad Jordanem celnicy i żołnierze,
pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi
adwentowych”. I warto szukać na nie
odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu,
kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do spotkania
z Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie
oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na
poranne msze roratnie. Ale jakże wiele światła
rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują
dzieła pojednania z Bogiem i wspólnotą
Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i
odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego,
że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który
jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać,
bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek).
W tym czasie adwentowego oczekiwania na
spotkanie z Panem częściej obdarowujmy się
uśmiechem, który szczególnie w trudnych
chwilach dodaje otuchy. I podejmijmy wezwanie
św. Pawła: „O nic się już zbytnio nie troskajcie,
ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z
dziękczynieniem”.
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
III Niedziela Adwentu – 16 grudnia
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla
Maksia Górskiego z okazji 2 urodzin; O Boże
błogosławieństwo dla Anny i Sebastiana z okazji
rocznicy ślubu
7:00am W intencjach modlitewnych składanych
w kaplicy adoracji

9:00am ++ Tekla i Jan Dobrowolski w rocznicę
śmierci
11:00am + Helena Mentel w 33 rocznicę śmierci
i Franciszek Mentel
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Lucyny
Jodłowskiej z prośbą o dar wiary
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marioli i
Roberta
Poniedziałek – 17 grudnia
6:00am Za Parafian
6:00am + Mariusz Mucha
6:00am ++ Genowefa i Kazimierz Pośko
7:00pm + Danuta Jąkała
Wtorek – 18 grudnia
6:00am ++ Stanisław Włosek Jr. ; Antoni
Stefanik i Kazimiera Stafanik
6:00am + Mariusz Mucha
6:00am O Boże błogosławieństwo z prośbą o
uzdrowienie i uwolnienie dla dzieci i rodziców
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Izabeli z
okazji 5 urodzin
Środa – 19 grudnia
6:00am + Stanisław Włosek Jr.
6:00am + Mariusz Mucha
6:00am O Boże błogosławieństwo z prośbą o
uzdrowienie i uwolnienie dla dzieci i rodziców
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marioli i
Roberta
Czwartek – 20 grudnia
6:00am + Stanisław Włosek Jr.
6:00am O Boże błogosławieństwo z prośbą o
uzdrowienie i uwolnienie dla dzieci i rodziców
6:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Stanisława
7:00pm + Bożena Sołtys w 8 rocznicę śmierci
Piątek –21 grudnia
6:00am ++ Adam Masłoń i zmarli z Rodziny
6:00am O Boże błogosławieństwo z prośbą o
uzdrowienie i uwolnienie dla dzieci i rodziców
6:00am Dziękczynna za otrzymane łaski dla
Davida, Karoliny i Amy
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla
Arkadiusza Zwierniak z okazji 4o urodzin oraz
dla Jego Rodziny
Sobota – 22 grudnia

6:00am O Boże błogosławieństwo dla Sióstr
Misjonarek pracujących w Lombard
6:00am
O Boże błogosławieństwo dla
Mateusza z okazji 12 urodzin
9:00am + John Gneuchtel
IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia
6:00pm (Sobota) + Eugeniusz Czupryna
7:00am W Bogu wiadomej intencji
9:00am ++ Antonina i Władysław Miłkowscy
oraz Barbara Dachtera
11:00am O Boże błogosławieństwo dla
Mateusza Bogacki z okazji 7 urodzin
1:00pm + Henryk Rusiecki
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Ewa Juzwiak
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W sobotę 22 grudnia zostanie
ochrzczony:
Adam John
Polaczyk.
Spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w
środę, 19 grudnia o godz.
7:40pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.
BIERZMOWANIE
Kolejne spotkanie dla Kandydatów i
ich Rodziców odbędzie się 2 lutego
2019r, a dla tych którzy nie mogą 9
lutego (wybierz jeden termin) w
kościele pw. Miłosierdzia Bożego w
Lombard o godz. 4.00pm.
Spotkania są czasem na wszelkie pytania i
wyjaśnianie
wątpliwości
dotyczących
przygotowania i samego Bierzmowania.
Zapisy do Bierzmowania w 2019r. zostały
zakończone.
Termin Bierzmowania: 13 kwietnia 2019r.
godz. 11.00am.
Informacje dotyczące Bierzmowania znajdziecie
na Fb: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy
zamkniętej: Lombard - Młodzież) oraz na stronie
parafii: https://bit.ly/2OtGNUF.
Ks. Tomasz Pietrzak SChr
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Uroczystość
Pierwszej
Komunii
Świętej odbędzie się 4 maja 2019 o

dla dzieci ze Szkoły Św. Faustyny oraz 18 maja
2019 dla dzieci ze szkół w Schaumburgu, Itasca
i Naperville.
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 9 grudnia: $ 12,415.00
Składka na spłatę długu: $ 13,469.00
Składka diecezjalna: $ 3,015.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 16 grudnia zostanie zebrana
druga składka na dekoracje świąteczne, a w
niedzielę 23 grudnia na spłatę długu budowy
naszej świątyni.
Z ŻYCIA PARAFII
ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ FACEBOOK'U.
Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia
Miłosierdzia Bożego w Lombard"

Adres
naszej
strony
www.milosierdzie.us

parafialnej:

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!
RORATY
Niedzielą
2
grudnia
rozpoczynamy Adwent, czas
czuwania, oczekiwania i
zarazem przygotowania
na narodzenie Zbawiciela
oraz
na
powtórne
przyjście Chrystusa w dniu Sądu Ostatecznego.
W okresie Adwentu w naszej Parafii, Msze
Święte
Roratnie
będą
odprawiane od
poniedziałku do soboty o godz. 6:00am. W
sobotę na Roraty w sposób szczególny
zapraszamy młodzież. Roraty dla dzieci: w środy
o godz. 7:00pm. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy!

Dzieci prosimy o zaopatrzenie się w lampiony
(można je nabyć w naszym sklepiku
parafialnym).
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE
W niedzielę 23 grudnia podczas Mszy świętej o
godzinie 11:00am zostanie przekazane przez
Harcerzy Światełko Betlejemskie dla naszej
Parafii.
PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ADWENT I
BOŻE NARODZENIE W SANKTUARIUM
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W LOMBARD
RORATY:
od poniedziałku do soboty: godz. 6:00am
dla dzieci: środa 7:00pm, dla młodzieży: sobota
6:00am
W CZASIE ADWENTU NIE MA MSZY
ŚWIĘTEJ O 8:00 RANO
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA –
przed Świętami
od poniedziałku do środy (17-19 grudnia):
6:00am – 8:00am oraz 6:00pm – 8:00pm
sobota, 22 grudnia: 6:00am – 8:00am
niedziela, 23 grudnia: podczas wszystkich Mszy
św.

Msze św.: 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm,
7:00pm
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego, 6
stycznia – niedziela
Msze św.: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm,
3.30pm, 7:00pm
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm
OPŁATEK PARAFIALNY:
5 stycznia – sobota: 6:30pm - w Kings Hall
Banquets – Lombard
KONCERT KOLĘD
12 stycznia - po Mszy św. o godz. 7:00pm
OPŁATEK PARAFIALNY
W sobotę, 5 stycznia 2019 roku, o godz.
6:30pm, w sali Kings Hall Banquets w Lombard,
odbędzie się Opłatek Parafialny. Cena biletu dla
dorosłych wynosi: $40; dla dzieci do 10 roku
życia: $15. Zapraszamy wszystkich Parafian do
wzięcia
udziału
w
naszym
Spotkaniu
Opłatkowym.
Więcej informacji: Jola Smoter: 630 740-2749;
Agnieszka Stankiewicz:630 863-3933

PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA
Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia –
poniedziałek
Roraty: 6:00am
Msza św. dla dzieci oraz ich rodziców: 7:00pm
Msza św. w nocy: 9:30pm
Pasterka: 12:00am
Boże Narodzenie, 25 grudnia – wtorek
Msza św.: 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm
św. Szczepana, 26 grudnia – środa
Msze św.: 8:00am, 10:00am, 12:00pm, 7:00pm
Niedziela św. Rodziny, 30 grudnia – niedziela
Msze św.: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm,
3.30pm, 7:00pm
Koronka do Bożego Miłosiedzia: 3:00pm
św. Sylwestra – 31 grudnia – poniedziałek
Msza św.: 8:00am
Msza św. na zakończenie 2018 roku oraz
nabożeństwo dziękczynne za łaski otrzymane w
2018 roku: 7:00pm
Nowy Rok, 1 stycznia 2019 – wtorek

ŚWIĄTECZNE „SIANKO”

W III i IV Niedzielę Adwentu (16
i 23 grudnia) młodzież naszej
parafii z Kręgu Miłosierdzia
będzie
sprzedawać
w
przedsionku kościoła sianko na
wigilijny stół. Całkowity dochód zostanie
przeznaczony na Świetlicę Sióstr Michalitek w
Przymyślu. Siostry opiekują się 60 dzieci z
biednych rodzin. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
ADWENTOWE
DRZEWKO
ŻYCZLIWYCH
SERC
Po raz kolejny w naszym kościele jest
organizowane
"Drzewko Życzliwych Serc".
Jeśli masz pragnienie podzielania się z innymi,
sprawienia komuś radości w nachodzące święta,
weź karteczkę z choinki stojącej w przedsionku
naszej świątyni.
Zakup “Gift Card” w danym sklepie i przynieś ją
do kościoła do niedzieli 23 grudnia.
Kartki z “Gift Card” prosimy wrzucać do
specjalnego pudełka stojącego przy choince.
Będą nimi obdarowani potrzebujący i biedni
ludzie.
Prosimy nie przyniosić prezentów w innej
postaci.

co do możliwości rozpoczęcia kościelnego
procesu o zbadanie ważności małżeństwa.
Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty
w biurze parafialnym lub w zakrystii.
BIESIADA KARNAWAŁOWA
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału w Biesiadzie Szlacheckiej, która
odbędzie się w sobotę, 16 lutego o godz.
7:00pm w King’s Hall Banquets, przy 1000 N.
Rohlwing Rd. Lombard, IL. Oprawa muzyczna;
DJ Danny G. Całkowity dochód z zabawy
przeznaczony jest na spłatę długu budowy
naszej świątyni. Bilety w cenie $80.
Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty
Smoter (630) 740-2749 i pani Agnieszki
Stankiewicz (630) 863-3933.
Prosimy Panie, aby na tę zabawę upiekły
pyszne ciasto. Bóg zapłać.

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
KOPERTY NA TACĘ
W przedsionku kościoła są do
odebrania
zestawy
niedzielnych kopert. Bardzo
serdecznie prosimy o ich
odbiór. Koperty z numerem
posiadają rodziny, które są
zapisane do naszej Parafii. Osoby, które
regularnie
uczestniczą
w
życiu
naszej
wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się do
naszej Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły.
BEZPŁATNE PORADY
PRAWNE

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 się o godzinie
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.

Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi

Bożego kard. Augusta Hlonda
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś
naszej Ojczyźnie kard. Augusta Hlonda, biskupa
i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela
Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i
naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym
ojcem i opiekunem Polonii zagranicznej.
Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku
Tobie
i
synowską
cześć
ku
Maryi
Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia
Twojego Imienia racz mi udzielić za
wstawiennictwem sługi Bożego kard. Augusta
Hlonda łaski, o którą pokornie proszę.
Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
AKCJA SKARPETKA - PODZIĘKOWANIE
W piątek 7 grudnia grupa młodzieży i parafian z
naszej parafii wraz z klerykami z Seminarium
świętego Józefa udała się do Centrum Chicago,
aby spotkać się z biednymi mieszkającymi na
ulicach. Dzieliliśmy się nie tylko naszym
spotkaniem, gorącą herbatką i skromnym
poczęstunkiem, ale także naszymi darami(
skarpetki, szaliki, czapki, gift cards), które

zbieraliśmy w naszym kościele. Wszystkim,
którzy przyczynili się do zebrania tych darów,
oraz przeprowadzenia całej akcji SERDECZNE
BÓG ZAPŁAĆ!!!

Bogu możemy
wszystkim

powiedzieć

o

„Bóg jest Ojcem, który ma dla nas ogromne
współczucie i chce, aby Jego dzieci mówiły do Niego
bez lęku. Dlatego możemy Jemu powiedzieć o
wszystkim” – powiedział papież podczas dzisiejszej
audiencji ogólnej w Watykanie.
Ojciec Święty kontynuował cykl katechez na temat
modlitwy „Ojcze nasz”. Jego słów w auli Pawła VI
wysłuchało dziś około 7 tys. wiernych.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuujemy rozpoczęty w zeszłym tygodniu cykl
katechez na temat „Ojcze nasz”. Jezus wkłada w
usta swoich uczniów krótką, lecz śmiałą modlitwę
złożoną z siedmiu próśb - liczby, która w Biblii nie
jest przypadkowa, a wskazuje na pełnię. Twierdzę,

że jest to modlitwa śmiała, bo gdyby nie zasugerował
nam jej Chrystus, to prawdopodobnie nikt z nas, a
nawet nikt z najsłynniejszych teologów nie
odważyłby się modlić do Boga w ten sposób.
Istotnie Jezus zachęca swoich uczniów, by zbliżyli
się do Boga i skierowali do Niego ufnie pewne
prośby: przede wszystkim odnoszące się do Niego, a
następnie do nas. W „Ojcze nasz” nie ma preambuł.
Jezus nie naucza formuł, by „przypodobali się” Panu,
przeciwnie, zachęca ich, by modlili się do Niego,
obalając bariery podległości i lęku. Nie mówi, aby
zwracać
się
do
Boga
nazywając
go
„Wszechmogącym”, „Najwyższym”, „Ty, który jesteś
tak od nas odległy”, „jestem nędznikiem” – nie, w
żadnym wypadku, ale po prostu „Ojcze”, z całą
prostotą, tak jak dzieci zwracają się do swego ojca, a
to słowo „Ojcze” wyraża zażyłość, dziecięce
zaufanie.
Modlitwa „Ojcze nasz” ma swoje zakorzenienie w
konkretnej rzeczywistości człowieka. Na przykład
każe nam prosić o chleb, chleb powszedni: jest to
prośba prosta, ale istotna, która mówi, że wiara nie
jest kwestią „dekoracyjną”, oderwaną od życia,
pojawiającą się wówczas, gdy zostały zaspokojone
wszystkie inne potrzeby. Modlitwa zaczyna się
właściwie od samego życia. Jezus uczy nas, że
modlitwa nie zaczyna się w życiu człowieka po
napełnieniu żołądka, a raczej zakorzenia się
wszędzie tam, gdzie jest człowiek, każdy człowiek,
który jest głodny, płacze, walczy, cierpi i zastanawia
się, „dlaczego ”. Naszą pierwszą modlitwą w
pewnym sensie było kwilenie towarzyszące
pierwszemu oddechowi. W tym płaczu noworodka
zapowiadał się los całego naszego życia: nasz
nieustanny głód, nasze ciągłe pragnienie, nasze
poszukiwanie szczęścia. Jezus w modlitwie nie chce
zgasić tego, co ludzkie, nie chce tego znieczulić. Nie
chce, abyśmy łagodzili pytania i prośby, ucząc się
znosić wszystko. Pragnie natomiast, aby każde
cierpienie, każdy niepokój wzniosły się ku niebu i
stały się dialogiem.
Mieć wiarę, to nawyk wołania – mawiała pewna
osoba. Wszyscy powinniśmy być jak Bartymeusz z
Ewangelii (por. Mk 10, 46-52), pamiętamy
Bartymeusza syna Tymeusza, tego ślepca, który
żebrał u bram Jerycha. Wokół niego było wielu
porządnych ludzi, którzy kazali mu milczeć, aby nie
przeszkadzał Mistrzowi swoimi irytującymi krzykami.
Ale on nie słuchał tych rad. Domagał się ze świętym
uporem, aby jego nędza mogła wreszcie spotkać
Jezusa, i zawołał głośniej. A ludzie dobrze
wychowaniu upominali go, ale on na to nie zwracał
uwagi, bo chciał być uzdrowiony: „Jezu, ulituj się
nade mną!” (w. 47). Jezus przywrócił mu wzrok i
powiedział: „Twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 52), jakby
wyjaśniając, że dla jego uzdrowienia decydujące
znaczenie miała ta modlitwa, to wołanie
wykrzyczane z wiarą, silniejsze niż „zdrowy

rozsądek” wielu ludzi, którzy chcieli go uciszyć.
Modlitwa nie tylko poprzedza zbawienie, ale w
pewien sposób już je zawiera, bo uwalnia od
rozpaczy ludzi niewierzących w wyjście z wielu
sytuacji nie do zniesienia.
Oczywiście, bo wierzący także odczuwają potrzebę
chwalenia Boga. Ewangelie przypominają nam
okrzyk radości, który wybucha z serca Jezusa,
pełnego wdzięcznego zadziwienia wobec Ojca (por.
Mt 11,25 - 27). Pierwsi chrześcijanie odczuwali
potrzebę dodania do tekstu „Ojcze nasz” doksologii:
„gdyż Twoja jest moc i chwała na wieki” (Didache, 8,
2).
Ale nikt z nas nie ma obowiązku zaakceptowania
teorii, wysuniętej przez kogoś w przeszłości, jakoby
modlitwa prośby była niedoskonałą formą wiary, a
modlitwą najbardziej autentyczną byłoby czyste
uwielbienie, poszukujące Boga nie obciążone
jakąkolwiek prośbą – nie, to nieprawda. Modlitwa
prośby jest autentyczna, jest spontaniczna. Jest
aktem wiary w Boga, który jest ojcem, który jest
dobry, wszechmogący. Jest aktem wiary we mnie,
który jestem maluczki, grzeszny, potrzebujący. I
dlatego modlitwa prośby jest bardzo szlachetna. Bóg
jest Ojcem, który ma dla nas ogromne współczucie i
chce, aby Jego dzieci mówiły do Niego bez lęku,
wprost: „Ojcze!”, czy to w trudnościach: „Panie, co mi
zrobiłeś?”, bezpośrednio. Dlatego możemy Jemu
powiedzieć o wszystkim, także o sprawach, które
pozostają
w
naszym
życiu
wypaczone
i
niezrozumiałe. I obiecał nam, że zostanie z nami na
zawsze, aż po ostatnie dni, które spędzimy na tej
ziemi. Odmawiajmy „Ojcze nasz”, rozpoczynając w
ten sposób, prosto: „Ojcze” lub „Tatusiu”, a On nas
rozumie i bardzo miłuje. Dziękuję.

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.
MINISTRANCI
Wszystkie
informacje
dotyczące
ministrantów znajdują się na stronie
internetowej
Parafii.
Opiekunem
ministrantów jest ks. Piotr Janas SChr.
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, a opiekunem jest ks. Piotr Janas.
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

W miesiącu grudniu spotykamy się na
RORATACH w każdą SOBOTĘ o
godz. 6am, a po - na pysznym
śniadanku w Centrum Pastoralnym.
18 grudnia (środa) zapraszam młodzież (obie
grupy: 12-15 i 16+) na Spotkanie Opłatkowe
do Centrum Pastoralnego ok. godz. 7.45pm.
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi. 
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.
Harmonogram spotkań:
Pierwsza Niedziela: Spotkanie z Jezusem
Eucharystycznym w Kaplicy Siostry Faustyny!!!
Druga Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
Trzecia Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie
widziałeś.
Czwarta Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
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 nasze
spotkania rozpoczynamy Mszą
Św. o godz. 7:00pm w kościele.
Po Mszy św. odbywa się
spotkanie modlitewne, na które składa się
zaproszenie Ducha Św. do poprowadzenia
spotkania, modlitwa uwielbienia, konferencja ks.
Tomasza – opiekuna grupy oraz dzielenie w
grupach. Nasza formacja duchowa pozwala
odkrywać nam nasze charyzmaty, by dzielić się
nimi w małych wspólnotach – rodzinie jak i z
całym Kościołem. Pragniemy wzrastać dla
większej chwały Bożej i odnajdować Boga w
naszej codzienności. Naszej formacji przyświeca
maksyma św. Ignacego Loyoli: Nie obfitość
wiedzy,
ale wewnętrzne odczuwanie
i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na
Ciebie!
Ze względu na zbliżający się okres Kolędy,
najbliższe spotkanie Odnowy odbędzie się w
lutym 2019r.
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. Opiekun grupy: ks. Tomasz Pietrzak SChr.
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”

Spotkania Kręgu Biblijnego
„Zacheusz” odbywają się co dwa
tygodnie w poniedziałki po
wieczornej Mszy świętej (8:00pm)
w Centrum Pastoralnymi. Zaprasza ks. Piotr Janas
SChr.
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 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 Janas SChr.
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
Kontakt: (773) 848-1821

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.
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 się w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym.

OGŁOSZENI A DROBNE












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:
6249764
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Osobie w podeszłym wieku wynajmę 2sypialniowe mieszkanie w Addison . Kontakt:
Tomek : (773)289-8546
Krokiety domowej roboty na rodzinne okazje
sprzedam. Dzwonić po 3:00pm. Kontakt: Danuta:
(847)852-0538
Oddam za małą kwotę kupony różnych
materiałów i odzież damską. Kontakt: Barbara:
(630)613523
Potrzebna osoba do opieki nad dwójką dzieci na
dojazd w Carol Stream. Praca w środy i piątki.
Kontakt: Kaśka 773-447-5608.
Przyjmę na pokój kobietę do wspólnego
zamieszkania w Addison. Kontakt: Zofia: (630)
489-7596
Drzwi garażowe – Naprawa i instalacja. Kontakt:
Krzysiek: (773) 968-6861
Potrzebna Pani do sprzątania domków 2-3 dni w
tygodniu, okolice Lombard. Kontakt: Agnieszka:
(773) 971-9524
Building maintence potrzebny na duży kompleks
apartamentowy. Kontakt: Tadeusz: (847)6683587
Przedszkole Pixie Dixie w Wood Dale zatrudni
Panią jako pomoc nauczyciela na popołudnia od
3:00 do 6:00. Kontakt: (630)787-1208
Szukam pracy do starszej osoby, do opieki na
zamieszkanie 7 dni w tygodniu. Kontakt: Vicky:
(872) 305-7247
Potrzebni kierowcy z CDL klasy „A”, stałe trasy
pomiędzy Chicago i Cincinnati, OH. Codziennie
w domu, weekendy wolne, w 100% „drop&hook”
Wyjazd z Chicago w godzinach popołudniowych.








Potrzebni kierowcy na Soboty, od wczesnych
godzin rannych. Wymagany rok doświadczenia i
korporacja. Kontakt: Ryszard: (630)390-5524
Potrzebna Pani do serwisu sprzątającego z
samochodem lub bez w okolicy Glen Elyn.
Kontakt: Helena: (630)661-5177
Fryzjerka Ewa przyjmuje w domu w Lombard.
Kontakt:Ewa: (630)317-4623
Pokój do wynajęcia w Addison z możliwością
gotowania i osobną łazienką. Kontakt: Cecylia:
(630)345-2167
Poszukuję pracy do pilnowania starszej osoby w
soboty i niedziele i 2 dni w tygodniu. (North)
Kontakt: Alicja (773)745-2054.









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
Potrzebna osoba do pomocy sprzątania domków
2 razy w tygodniu w okolicy St.Charles. Kontakt:
Kasia (773) 918 – 5261
Domowe pierogi różnego rodzaju sprzedam na
zamówienie. Kontakt: Glendale Heights Lucyna
(708) 698 – 1402
Potrzebujemy pracownika z samochodem do
firmy hydraulicznej. Kontakt: Rafał: (773)4916985

