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 6 stycznia – Niedziela Objawienia
Pańskiego - Trzech Króli
Wejście:
Mędrcy śwaiata (61)
Ofiarowanie:
Dzieciątko się narodziło ( 49).
Komunia św.:
Jezusa Narodzonego (57)
Dziękczynienie:
Jakieś światło nad Betlejem (56)
Zakończenie:
Do szopy, hej Pasterze ( 48)
Czytania:
Iz 60 ,1-6 Ps 72 Ef 3, 2-3a. 5-6
Mt 2, 1-12
Psalm responsoryjny

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
18.III.1937. Poznałam pewną
łaskę, która mnie wprowadza w
wielką zażyłośc i łączność z
Panem. Daje mi ją poznać przez
wewnętrzne światło, daje poznać
wielkość i świętość Swoją i jak
łaskawie się zniża do mnie; daje mi poznać
wyłącznie Swą miłość ku mnie, jak jest Panem
absolutnie wszystkiego i daje mi poznać, że się
udziela duszy, zawieszając wszystkie prawa
natury: postępuje, jak chce. (Dz 1019)
ROZWAŻANIA
Niedziela Objawienia Pańskiego
Mt 2, 1-12
Przed Jezusem biją czołem
– składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi Królowie
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, któż nam powie...
Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma
wybitnie symboliczny charakter: Mały obywatel
Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzony
w największej pokorze, staje się darem dla
wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez
tajemniczych gości z innych krain – Jezus staje
się darem ofiarowanym każdemu człowiekowi.
W złożonych przez mędrców ze Wschodu
darach: złota, kadzidła i mirry widzimy symbol
miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem
szczerze poszukuje prawdy, dowodzi swojej
tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z
wysoka i odwagi w dążeniu do celu.
André Frossard, dziennikarz, wychowany w
domu, w którym nie stawiano nawet problemu
Boga, nagle, mając dwadzieścia lat, nawraca
się. Dosłownie w ciągu kilku minut doznaje
dotykalnego działania Łaski. Napisze potem:
„Wyszedłem stamtąd po dziesięciu minutach,
tak bardzo zaskoczony tym, iż stałem się
niespodziewanie
katolikiem,
jak
byłbym
zdumiony odkrywając, iż jestem żyrafą lub zebrą
po wyjściu z ogrodu zoologicznego. […] była to
chwila oszołomienia, która trwa do dziś dnia”.
Słusznie jednak sceptycy takich nawróceń
uważają, że mimo wszystko są one jakoś
przygotowane. Więcej, można by powiedzieć, że
przez odrzucenie Boga z życia problem wiary

staje się bardziej żywy, zwłaszcza wtedy, gdy
zachodzi jakieś dramatyczne wydarzenie.
W poznaniu muszą się znajdować znaki,
poprzez które następuje zjednoczenie, jak
gwiazda, która doprowadziła mędrców do
Betlejem. Reszta była już sprawą wiary. Każdy z
nas jest wezwany, do każdego są skierowane są
znaki i dary. Wychowany w szczelnym ateizmie
Frossard napisze po swoim nawróceniu: „Nad
wszystkim, ponad ogromnym światem i w nim
samym króluje obecność Tego, którego imienia
nie potrafię wymówić nigdy więcej bez uczucia
lęku, że zranię Jego dobroć; w obliczu Niego
odczuwam szczęście, że jestem dzieckiem,
któremu przebaczono wszystko i które budzi się,
by poznać, że wszystko jest darem”.
Prawdę o Betlejem przysłania nam wiele spraw,
przede wszystkim zaś zajmowanie się samym
sobą. W ewangelii Janowej jest szokujące
zdanie: „A to jest życie wieczne: aby znali
Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3).
Poznawanie Boga niewiele ma wspólnego z
samą pracą umysłu, z dociekaniem tzw.
tematów religijnych. Takie poznanie ma być
życiem, oddaniem, zawierzeniem. Odkąd „Słowo
stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas”,
wszyscy mogą Go poznać i spotykać. Od
objawienia do spotkania prowadzi jednak długa
droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający
Boga. Bóg jej nie skraca, a przecież jest nam
bliższy niż my sami sobie! Trzeba więc iść za
Gwiazdą nie zrażając się odległością i
przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że
zaprowadzi nas ona do Chrystusa – jedynego
Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze
sobą darów złota, kadzidła i mirry – ale możemy
złożyć Dzieciątku Jezus w to święto
poszukujących swoje szczerze kochające serce
oraz czyny miłości, które stały się naszym
udziałem.
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
6 stycznia, Objawienie Pańskie
6:00pm
(Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am + Piotr Pomykała w 1 rocznicę śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
dzieci i wnuków

11:00am + Eugenia Blicharz
1:00pm ++ Władysław Bielak
Luberda w 3 rocznicę śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Irena Chilińska

i

Bolesław

Poniedziałek – 7 stycznia
8:00am + Wiktoria Dudek
8:00am Wynagradzająca za grzechy nasze i
naszych przodków z rodziny Marusarz
8:00am
O pomoc
Boża dla Kasi w
rozstrzygnięciu jej spraw osobistych
7:00pm + Eugenia Blicharz
Wtorek – 8 stycznia
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
osób, które mi pomagały i pomagają w trudnych
chiwlach
8:00am Wynagradzająca za grzechy nasze i
naszych przodków z rodziny Marusarz
7:00pm + Eugenia Blicharz
Środa – 9 stycznia
8:00am Za Parafian
8:00am + Eugenia Blicharz
8:00am Wynagradzająca za grzechy nasze i
naszych przodków z rodziny Marusarz
7:00pm ++ Teresa i Czesław Luter
Czwartek – 10 stycznia
8:00am Thanksgiving for birthday Evangeline
Copra
8:00am Wynagradzająca za grzechy nasze i
naszych przodków z rodziny Marusarz
7:00pm + Eugenia Blicharz
Piątek – 11 stycznia,
8:00am + Romana Knapik w 3 rocznicę śmierci
8:00am + Eugenia Blicharz
8:00am Za Parafian
7:00pm + Jan Harpula w 7 rocznicę śmierci
Sobota – 12 stycznia
8:00am + Eugenia Blicharz, Zbigniew Kmieć w 1
miesiąc po śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Marianny
z okazji urodzin
13 stycznia, Uroczystość Chrztu Pańskiego
6:00pm (Sobota) ++ Janina i Zbigniew Borla
7:00am + Eugenia Blicharz
9:00am + Romana Knapik w 3 rocznicę śmierci
11:00am ++ Marlena i Ryszard Bogacki

1:00pm + Krystyna Grdeń w 1 rocznicę śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Stanisław Pokoleńczuk w 22 rocznicę
śmierci
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W sobotę 12 stycznia zostanie
ochrzczona:
Natasza Ilona
Ryndak;
w
niedzielę
13
stycznia: Filip Jakub Urbaniak;
Sofia Maria Atsev; Adriana
Babiński.
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 9 stycznia 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 30 grudnia: $ 10,740.00
Składka na spłatę długu: $ 6,355.00
Pledges: $ 140.00
Kawiarenka: $ 500.00

Lampki: $ 308.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 6 stycznia zostanie zebrana
druga składka 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!

PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA
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
KOLĘDA
Święta Bożego Narodzenia niosą ze
sobą atmosferę miłości, braterstwa i
radości. Pięknym zwyczajem jest
odwiedzanie
w
tych
dniach
świątecznych swoich krewnych,
przyjaciół,
a
także
ludzi
opuszczonych. Nic więc dziwnego,
że w tym odwiedzaniu bliskich -

swoich parafian, biorą udział duszpasterze.
Błogosławieństwo kolędowe domów i mieszkań i
znaczenie kredą drzwi mieszkań ma swoją
głęboką wymowę. Jest to nawiązanie do
wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie
domów krwią baranka paschalnego miało
chronić dom i jego mieszkańców od
nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem
do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Również
chrześcijanie
przyjmujący
kapłana
dają
świadectwo swojej przynależności do Kościoła.
Chciejmy odwiedziny kolędowe w naszych
rodzinach przeżywać w duchu radości
bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, szczerej
i
serdecznej
rozmowy
z
kapłanem
odwiedzającym. W związku z powyższym
prosimy o wypełnienie formularza kolędowego,
który znajduje się w przedsionku kościoła
(można wpisać imię księdza). Wszystkie wizyty
będą uzgadniane telefonicznie, odnośnie dnia i
godziny, tak aby cała rodzina była obecna.
Kolęda rozpocznie się po Świętach Bożego
Narodzenia. Niech błogosławieństwo kolędowe
chroni nasze domy, nasze rodziny i umacnia na
drodze życia chrześcijańskiego.

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
BEZPŁATNE PORADY
PRAWNE
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

Rodziny Domowego Kościoła
serdecznie zapraszają każdego na
bezalkoholowy Bal Karnawałowy 2019.
Zaproszenie
Bal bez alkoholu jest „cool” i jest „trendy”
Zabawa w świetnym gronie bez żadnej kropli
Brandy
W zamian będą tańce, konkursy, integracja
Pod okiem wodzirejów – ale najpierw kolacja
Byś sił mógł nabrać dużo do szaleństw na
parkiecie

Cieszymy się już teraz, że tam z nami będziecie
!!!!!
Zapraszamy na niepowtarzalny
bezalkoholowy Bal Karnawałowy
Dnia 19.01.2019
Kings Hall Banquets
1000 N. Rohlwing Lombard
Startujemy o godzinie 19:00 PM
Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod numerem
telefonu:

podziękowanie za możliwość sprzedaży
świeczek na stół wigilijny,
z której
uzyskaliśmy kwotę $4853.75.
Z całego serca Bóg zapłać!
Niech Boże Dzieciątko obficie obdarza Was
swoimi łaskami w nadchodzącym Nowym
A.D. 2019 Roku.
Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie
s. Maksymiliana Kamińska MChR
s. Magdalena Polak MChR

Ania 847 997 8925
Tę imprezę na pewno
zapamiętasz
DOM
SAMOTNEJ
MATKI
im. Św.
Rodziny

2456 Newcastle
Ave.
Chicago, IL 60707

PIELGRZYMKA DO GRECJI
KS. PROBOSZCZ
MIROSŁAW SERDECZNIE
ZAPRASZA NA
PIELGRZYMKĘ „ GRECKIE
SPOTKANIA ZE
ŚWIĘTYM PAWŁEM
ORAZ BAJECZNA WYSPA
SANTORINI” !!
TERMIN: 9/30 -10/11 2019
W programie Filipia, Saloniki, zwiedzania
Meteorów, Termopile, Mykena, Pireus, Wyspa
Santorini, Ateny.

29 grudnia 2018
ZAPISY: BLUE AMBER TRAVEL (847) 630
3777, www.blueamberttravel.com

„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli”
Łk 2,14

Parafia Miłosierdzia Bożego
Rev. Mirosław Stępień SChr
Czcigodny Księże Proboszczu i drodzy
Parafianie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W tym szczególnym czasie nasze myśli często
biegną ku wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy w ogromnej swojej wrażliwości i
szczodrości wspierają potrzeby mam i dzieci
z Domu Samotnej Matki im. Świętej Rodziny
w Chicago. Pragniemy wyrazić serdeczne

WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”
organizuje Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w
Lombard
oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
Opiekunem duchowym jest Ks.
Miroslaw Stępień
Spotkanie informacyjne i zapisy do nowej
gruyp odbęda się:
• 11 stycznia 2019 - piatek - godz. 20:00 w
Centrum Pastoralnym, 21W411 Sunset Ave,
Lombard, IL 60148
• Wiecej informacji pod numerem: 847.454.4544
lub na stronie internetowej:

www.chicago-jezuici.sychar.org

Już od 2011 roku prowadzone są te warsztaty w
Chicago i uczestniczyło w nich ponad 150 osób, a
wszyscy, którzy bez zaniedbań i aktywnie
wypełniali program, odnieśli wielką korzyść.

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.
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KOPERTY NA TACĘ
W przedsionku kościoła są
do
odebrania
zestawy
niedzielnych kopert. Bardzo
serdecznie prosimy o ich
odbiór. Koperty z numerem

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...

Modlitwa wymaga
odkrycia, że jesteśmy
dziećmi Bożymi
- wyjaśniał papież Franciszek podczas
katechezy, w której kontynuował rozważania
modlitwy Ojcze nasz.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i także
dobrego roku!
Kontynuujemy nasze katechezy o modlitwie
„Ojcze nasz”, w świetle niedawno obchodzonej
tajemnicy Bożego Narodzenia.
Ewangelia św. Mateusza umieszcza tekst „Ojcze
nasz” w miejscu strategicznym, w centrum
Kazania na górze (por 6, 9-13). Tymczasem
obserwujmy scenę: Jezus wyszedł na wzgórze
w pobliżu jeziora, usiadł; wokół siebie ma krąg
swoich najbliższych uczniów, a dalej wielki tłum
anonimowych twarzy. Właśnie to zróżnicowane
wielkie zgromadzenie jako pierwsze otrzymuje
„Ojcze nasz”.
Jak wspomniałem umieszczenie tej sceny jest
bardzo znaczące; ponieważ w tej długiej nauce,
która nosi nazwę „Kazania na górze” (Mt 5, 1-7,
27), Jezus przedstawia w sposób zwięzły
podstawowe
aspekty
swojego
orędzia.
Wprowadzenie
jest
jakby
łukiem
przyozdobionym na święto: Błogosławieństwa.
Jezus obdarza wieńcem szczęśliwości szereg
kategorii osób, które wówczas - ale także w
naszych czasach! - nie były zbytnio poważane.
Błogosławieni ubodzy, cisi, miłosierni, osoby
pokornego serca ... To właśnie jest rewolucja
Ewangelii. Gdzie jest Ewangelia tam też i jest
rewolucja. Ewangelia nie pozostawia w spokoju.
Pobudza nas. Jest rewolucyjna. Wszystkie
osoby zdolne do miłości, wprowadzający pokój,
którzy do tej pory lądowali na marginesie
dziejów, są przeciwnie budowniczymi królestwa
Bożego. To tak, jakby Jezus powiedział:
naprzód wy, którzy nosicie w swoich sercach
tajemnicę Boga, który objawił swoją wszechmoc
w miłości i przebaczeniu!
Z tych drzwi wejściowych, które wywracają
wartości dziejowe wypływa nowość Ewangelii.
Prawo nie powinno być zniesione, ale wymaga
nowej interpretacji, która doprowadziłaby je do
jego pierwotnego znaczenia. Jeśli dana osoba
ma dobre serce, predysponowane do miłości, to
wówczas rozumie, że wszelkie słowo Boga musi
zostać wprowadzone w życie, aż do

ostatecznych konsekwencji. Miłość nie ma
granic:
można
kochać
współmałżonka,
przyjaciela a nawet wroga w zupełnie innej
perspektywie. Jezus mówi: „A Ja wam
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i
módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak
będziecie synami Ojca waszego, który jest w
niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”
(Mt 5,44-45).
Oto wielka tajemnica, która leży u podstaw
całego Kazania na górze: bądźcie dziećmi Ojca
waszego, który jest w niebie. Pozornie te
rozdziały Ewangelii św. Mateusza zdają się
dyskursem moralnym, wydają się przywoływać
etyką tak wymagającą, że wydaje się ona
nieżyciowa, tymczasem odkrywamy, że są one
przede wszystkim dyskursem teologicznym.
Chrześcijanin nie jest kimś, kto stara się być
lepszym od innych: wie, że jest grzesznikiem,
tak jak wszyscy. Chrześcijanin to po prostu
człowiek, który zatrzymuje się przed nowym
płonącym krzewem, w obliczu objawienia Boga,
nie noszącego zagadki imienia, którego nie
można wymówić, lecz który żąda od swoich
dzieci, by przyzywały Go imieniem „Ojcze”, aby
dać się odnowić Jego mocą oraz odzwierciedlać
promień Jego dobroci dla tego świata, tak
bardzo spragnionego dobra, tak bardzo
oczekującego na dobre wieści.
W ten zatem sposób Jezus wprowadza
nauczanie modlitwy „Ojcze nasz”. Czyni to,
odcinając się od dwóch grup swoich czasów.
Przede wszystkim od hipokrytów: „Nie bądźcie
jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na
rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się
ludziom pokazać” (Mt 6,5). Są ludzie, którzy
potrafią tworzyć modlitwy ateistyczne, bez Boga:
czynią to, aby być podziwianymi przez ludzi. Ileż
razy widzimy zgorszenie powodowane przez te
osoby, które chodzą do kościoła, przebywają w
nim cały dzień, czy chodzą codziennie, a potem
żyją nienawidzą innych, lub źle mówiąc o
ludziach. To budzi zgorszenie. Lepiej, by nie
chodzili do kościoła, bo żyją jak ateiści. Ale jeśli
chodzisz do kościoła, żyj jak dziecko Boże, jako
brat i dawaj prawdziwe świadectwo, a nie
antyświadectwo.
Jednakże
modlitwa
chrześcijańska nie ma innego wiarygodnego
świadka oprócz własnego sumienia, w którym
nawiązuje się intensywny stały dialog z Ojcem:
„Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,

zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który
jest w ukryciu” (Mt 6, 6).
Następnie Jezus odcina się od modlitwy pogan:
„Nie bądźcie gadatliwi [...] oni myślą, że przez
wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani”
(Mt 6, 7). Być może Jezus nawiązuje tutaj do
owego pozyskiwania sobie życzliwości, które
było konieczną przesłanką wielu modlitw
starożytnych: trzeba było w pewien sposób
oswoić bóstwo, przez długą serię uwielbienia,
czy nawet modlitw. Pomyślmy o tej scenie na
górze Karmel, gdy prorok Eliasz staje do
zakładu z prorokami Baala (1 Krl 18, 20-40),
którzy krzyczeli, tańczyli, ranili się, żeby ich bóg
och wysłuchał. A Eliasz stał w milczeniu i Bóg
objawił się Eliaszowi. Poganie myślą, że
modlitwa polega na wypowiadaniu wielu słów.
Także i ja myślę o chrześcijanach, którzy sądzą,
że modlitwa - wybaczcie za takie określenie - to
mówienie do Boga jak papuga. Nie – modlitwa
wypływa z serca, z wnętrza. Natomiast jak mówi
Jezus - kiedy się modlisz, zwróć się do Boga jak
syn do swego ojca, który wie, czego
potrzebujesz, zanim go o to poprosisz (por. Mt
6, 8). Może to być także milczące odmawianie
„Ojcze nasz”: skoro staniemy pod spojrzeniem
Boga, przypomnimy sobie o Jego ojcowskiej
miłości, to wystarczy, by być wysłuchanym.
Jakże wspaniale pomyśleć, że nasz Bóg nie
potrzebuje ofiar, abyśmy zdobyli Jego
życzliwość! Nasz Bóg niczego nie potrzebuje: w
modlitwie prosi tylko, abyśmy otworzyli kanał
komunikacji z Nim, abyśmy zawsze odkrywali,
że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. A on
nas 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
Na
spotkania
młodzieżowe
zapraszam w środy po Mszy Świętej
wieczornej
ok.
7.45pm do Centrum Pastoralnego.
W tym roku spotkania odbywają się w dwóch
grupach: młodszej 12-15 lat i starszej 16+. Ze
względu na Kolędę nie będzie spotkań w
miesiącu styczniu. Zachęcam do zapoznania się
ze szczegółowym planem i tematyką spotkań od
lutego 2019r.:
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) 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. 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 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 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 wszystkich.
Kontakt: (773) 848-1821
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

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.
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO
„Wreszcie żyć –
kroków ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych
Małżeństw SYCHAR organizuje Warsztaty
Rozwoju Duchowego, których opiekunem
duchowym jest ks. Mirosław Stępień SChr.
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym.
OGŁOSZENI A DROBNE

