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 20 stycznia – Druga Niedziela
Zwykła
Wejście:
Boże zmiłuj się nad nami (285)
Ofiarowanie:
Usłysz Bożej matki głos (493).
Komunia św.:
Gdy się Chrystus rodzi (51)
Chwila ciszy: modlitwa dziękczynna
Dziękczynienie:
Wszystko się raduje (85)
Zakończenie:
Przybieżeli do Betlejem Pasterze ( 74)
Czytania:
Iz 62 ,1-5 Ps 96 1 Kor 12, 4-11
J 2, 1-11

Psalm responsoryjny
Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
+ Mam tak wielkie pragnienie
ukrycia się, chciałabym tak żyć,
jakoby mnie wcale nie było,
dziwny czuję pociąg wewnętrzny
do ukrycia się głębokiego, aby
mnie tylko znało Serce Jezusa.
Pragnę być cichutkim mieszkaniem dla Jezusa,
by mógł w nim wypocząć. Nie dopuszczę nic, co
by mogło zbudzić Umiłowanego mojego. Ukrycie
daje mi możność do ustawicznego obcowania
wyłącznie z Umiłowanym moim. Obcuję ze
stworzeniami o tyle, o ile się to Umiłowanemu
mojemu podoba. Ukochało serce moje Pana
całą mocą miłości i nie znam innej miłości, bo od
początku zatonęła dusza moja w Panu, jako w
jedynym skarbie moim. (Dz 1021)
ROZWAŻANIA
Druga Niedziela Zwykła
J 2, 1-11
Każdego
dnia
jesteśmy
bombardowani
cudownymi receptami na szczęście. Wystarczy
kupić jakiś produkt, skorzystać z wyjątkowej
promocji czy udać się po poradę do eksperta.
Wydaje się, że kupno poradnika za kilkanaście
złotych to niebyt wielki wysiłek. W tym miejscu
pojawiają się jednak ważne pytania: skoro tak
łatwo jest zdobyć w życiu szczęście, to czemu
tylu ludzi wokół nas czuje się samotnych,
opuszczonych, pozbawionych miłości? Czym
jest prawdziwe szczęście i kto tak naprawdę się
o nie troszczy? Czy jest ktoś, komu tak
naprawdę zależy na naszym szczęściu? W
czym możemy odnaleźć prawdziwe szczęście?
Jezus, który jest gościem na weselu w Kanie
Galilejskiej, dokonuje uświęcenia miłości ludzkiej
i ziemskiej. Ten, który jest Miłością, czyni
pierwszy cud, czyli pouczający znak dla
uczniów, a potem dla całego Kościoła. Chrystus
pokazuje w ten sposób, że jeżeli człowiek nie
chce, aby jego szczęście trwało tylko przez
chwilę, musi zacząć budować go od mocnych
fundamentów. Jezus przypomina, że miłość nie
ogranicza
się
do
sentymentu,
uczuć,
emocjonalnej bliskości, ale wyraża się w
konkretnym czynie. Pokazuje, że chrześcijanin
w dążeniu do szczęścia nie może pominąć
miłości, która poszukując dobra ukochanej

osoby staje się wyrzeczeniem i jest gotowa do
poświęceń.
Wydarzenie z Kany Galilejskiej ma mieć swoje
odbicie w życiu chrześcijańskiej rodziny. Jezus
pokazuje, że rodzina jest czymś pełnym, jeśli w
niej jest obecny Bóg. Nigdzie Bóg nie chce tak
mieszkać, jak w rodzinie, w sercach każdego z
jej członków. Nieobecność Boga w rodzinie
oznacza jej klęskę, zatracenie jej istotnego celu.
Dramaty wielu współczesnych rodzin są tego
wymownym przykładem. Ojciec i matka są
pierwszymi znakami samego Boga na ziemi.
Bóg wybrał te znaki, by przez nie objawiać
człowiekowi swoją miłość. Ilu klęsk uniknęłyby
rodziny, gdyby żyły według tej Bożej myśli. „W
moim domu rządził tylko pieniądz. Wszyscy żyli
w nim dla pieniędzy. Ja popełniłem zbrodnię” –
pisze w swoim pamiętniku jeden z więźniów na
krótko przed egzekucją. „Nie daliśmy nic
naszym dzieciom, jeśli nie nauczyliśmy ich
wartości, dla których trzeba żyć – mówi w
dyskusji pewien wspaniały ojciec. Czyż pod tymi
słowami nie powinien się podpisać każdy ojciec
rodziny i każda matka?
Dla „sprowokowania” cudu potrzebne jest
posłuszeństwo Jezusowi, który jest autentycznie
zatroskany o szczęście człowieka, o moje
szczęście. Słudzy weselni wykonali absurdalne
polecenie napełnienia stągwi wodą, choć pewnie
w ich mniemaniu nie przybliżało to ani o krok
rozwiązania problemu. Ze strony Jezusa
możemy spodziewać się nakazów równie
absurdalnych: „kochaj nieprzyjaciół”, „przebacz
krzywdzicielowi”, „wspomóż ubogiego”, „szanuj
wrednych rodziców”, „zachowaj czystość
przedmałżeńską”,
„bądź
uczciwy
wśród
skorumpowanych”, „nie kłam tym, którzy ciebie
okłamują”, „pójdź za Mną”. Takie wezwania
zawsze wydają się „nie na czasie”. Usłyszysz je
w momencie, kiedy wolałbyś zapomnieć o
Dekalogu i Ewangelii. A może dziś Jezus
zwraca twoje oczy na cud, który w czasie
Eucharystii dokonuje się na ołtarzu. Jaki wpływ
będzie miał on na życie twoje i twoich bliskich?
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Druga Niedziela Zwykła - 20 stycznia,
6:00pm (Sobota) + Eugenia Blicharz
7:00am + Kazimierz Woźniak w rocznicę śmierci
9:00am ++ Henryk Karczewski i Czesława
Karczewska
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Aleksandry z okazji 15 urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Aleksandry Pawlikowski w
rocznicę urodzin
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Eugenia Blicharz
Poniedziałek – 21 stycznia, świętej Agnieszki
8:00am ++ Za zmarłych z rodzin Dziadkowiec,
Murzański, Kowalczuk i Bafia
8:00am O zdrowie i zjednoczenie dla całej
rodziny oraz o uzdrowienie duchowe dla Eweliny
7:00pm + Eugenia Blicharz
Wtorek – 22 stycznia
8:00am Za Parafian
8:00am O zdrowie i zjednoczenie dla całej
rodziny oraz o uzdrowienie duchowe dla Eweliny
7:00pm + Eugenia Blicharz
Środa – 23 stycznia
8:00am + Eugenia Blicharz
8:00am O zdrowie i zjednoczenie dla całej
rodziny oraz o uzdrowienie duchowe dla Eweliny
7:00pm + Bogusław Lipiński
Czwartek – 24 stycznia, świętego Franciszka
Salezego
8:00am + Eugenia Blicharz
8:00am O zdrowie i zjednoczenie dla całej
rodziny oraz o uzdrowienie duchowe dla Eweliny
7:00pm + Rafał Małyszko
Piątek – 25 stycznia, Nawrócenie świętego
Pawła
8:00am + Barbara Stawicka
8:00am ++ Hanna i Zenon Tymicz
8:00am O zdrowie i zjednoczenie dla całej
rodziny oraz o uzdrowienie duchowe dla Eweliny
7:00pm + Eugenia Blicharz
Sobota – 26 stycznia, świętych Tymoteusza i
Tytusa
8:00am + Eugenia Blicharz
9:00am ++ Filip Skibiński i Wiesława Skibińska
Trzecia Niedziela Zwykła - 27 stycznia,
6:00pm (Sobota) + Teresa Rybińska w 8
rocznicę śmierci
7:00am ++ Zofia i Eugeniusz Zajdel w rocznicę
śmierci
9:00am + Eugenia Blicharz

11:00am ++ Irena i Witold Serwaccy
1:00pm + Teresa Rybińska w 8 rocznicę śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Jan, Robert, Irena Matuszczak i
Robert Kamiński
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W niedzielę 27
stycznia
zostaną
ochrzczeni:
Róża
Morawczyńsk; Izabela Puchlik;
Victoria Kate Korolczuk; Zuzanna
Kupczyk; Patrick Świętek; Julia
Ava Klimek.
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 23 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 13 stycznia: $ 10,085.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!

W niedzielę, 27 stycznia zostanie zebrana
druga składka na Kościół w Ameryce Łacińskiej’
a w niedzielę 3 lutego na spłatę długu budowy
naszej świątyni.
Z ŻYCIA PARAFII
ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA 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!
PODATKI, PODATKI...
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o
donacjach złożonych w roku 2018, prosimy o
zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry
Krystiany, lub wypełnienie formularza i
zostawienie go w zakrystii. Zaświadczenie
będzie do odebrania w zakrystii, lub też zostanie
wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę
zaznaczyć.
Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2018
Imię i nazwisko
___________________________________
Adres _____ ____________________________________
_______________________________________________
Numer parafialny: _______________________________
 Odbiór osobisty w zakrystii
 Wysyłka pocztą

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
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.

REKOLEKCJE DLA KOBIET
Siostry Dominikanki zapraszaja na rekolekcje
dla Kobiet wszystkich stanow, ktore odbeda od 8
-10 Marca.
Sr. Joachima Celinska, OP
Vocation Office
Dominican Retreat Center
9000 W. 81st Street
Justice, IL 60458
(708)458-3040
www.sistersop.com
https://www.facebook.com/Dominican-Sisters-ofthe-Immaculate-Conception/

„POLACY W CHICAGO – POLAKOM NA
KRESACH” V EDYCJA
Drogi Rodaku! Z całego serca apelujemy!
- Kresy, to ziemie przez wieki związane z naszą
tradycją i kulturą, które zostały odebrane Polsce siłą i
terrorem. Za przesuniętą na zachód granicą pozostali
tam nasi rodacy. To Polacy, którzy nigdy z ojczystej
ziemi nie wyjeżdżając znaleźli się poza granicami
Polski.
- Piąty rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, która
ma na celu pomoc rodakom zamieszkującym nasze
dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, oraz
wsparcie w zachowaniu polskiego dziedzictwa na
tych terenach.
- W trakcie kwesty można złożyć donację finansową
lub dary: żywność (z długą datą ważności do
spożycia), przybory szkolne, środki czystości i
higieny.
- W tym roku nie będzie zbierana odzież.
Pamiętajmy i pomagajmy!
HARMONOGRAM ZBIÓRKI (po każdej Mszy św. w
języku polskim):
27 stycznia – parafia Św. Tomasza z Villanova

1201 E. Anderson Dr., Palatine
27 stycznia - parafia Św. Ferdynanda
3131 N. Mason Ave., Chicago
3 lutego – parafia Polskiej Misji o. Cystersów
116 Hilton St., Willow Springs
3 lutego – parafia Św. Jacka
3636 W. Wolfram St., Chicago
10 lutego – parafia Św. Trójcy

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

1118 N. Noble St., Chicago
17 lutego– parafia Polskiej Misji pw. Miłosierdzia Bożego
21W411 Sunset Ave., Lombard
17 lutego – parafia Św. Moniki
5136 W. Nottingham Ave., Chicago

Związek Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych Koło Chicago
Arkadiusz Cimoch
tel.: (773) 817-4722
http://nszchicago.com/

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.
ZAPISY: BLUE AMBER TRAVEL (847) 630
3777, www.blueamberttravel.com
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.
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
oznacza
powiedzenie Bogu „Abbà”
Na znaczenie dziecięcej, wewnętrznej i czułej relacji
z Bogiem jako istoty modlitwy chrześcijańskiej
wskazał Ojciec Święty w swojej .
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuując katechezy na temat „Ojcze nasz”,
dzisiaj zaczniemy od spostrzeżenia, że w Nowym
Testamencie modlitwa zdaje się dążyć do tego, co
istotne, aż po skupienie się na jednym słowie: Abbà,
Ojcze.

Wysłuchaliśmy słów, które św. Paweł napisał w
Liście do Rzymian: „Nie otrzymaliście przecież
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale
otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym
możemy wołać: «Abbà, Ojcze!»” (8.15). A do
Galatów apostoł mówi: „Na dowód tego, że jesteście
synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna
swego, który woła: Abbà, Ojcze!” (Ga 4,6).
Dwukrotnie powraca to samo wezwanie, w którym
streszcza się cała nowość Ewangelii. Po poznaniu
Jezusa i wysłuchaniu Jego przepowiadania,
chrześcijanin nie uważa już Boga za tyrana, którego
należy się bać, już się Go nie lęka, ale odczuwa, że w
jego sercu rodzi się zaufanie: może rozmawiać ze
Stwórcą, nazywając go „Ojcem”. Wyrażenie to jest
tak ważne dla chrześcijan, że często pozostaje
nienaruszone w swojej pierwotnej formie: „Abbà”.
Rzadko się zdarza, aby w Nowym Testamencie
wyrażenia aramejskie nie zostały przetłumaczone na
język grecki. Musimy sobie wyobrazić, że w tych
aramejskich słowach pozostał, jakby „nagrany”, głos
samego Jezusa. Okazano szacunek dla idiomu Jezusa.
W pierwszym słowie „Ojcze nasz” od razu
znajdujemy
radykalną
nowość
modlitwy
chrześcijańskiej.
Nie chodzi tylko o użycie jakiegoś symbolu - postaci
ojca – którą należałoby wiązać z tajemnicą Boga.
Chodzi natomiast o to, aby mieć, że tak powiem, cały
świat Jezusa przelany do naszego serca. Jeśli
dokonamy tej operacji, to możemy naprawdę modlić
się „Ojcze nasz”. Powiedzenie „Abbà” jest czymś o
wiele bardziej intymnym i poruszającym niż jedynie
nazywanie
Boga
„Ojcem”.
Dlatego
ktoś
zaproponował, aby przetłumaczyć oryginalne słowo
na „tatusiu” , czy „tatko”. Zamiast mówić „Ojcze
nasz” –mówić „tatusiu” , czy „tatko”. Nadal mówimy
„Ojcze nasz”, ale jesteśmy zachęcani, aby sercem
mówić „tatusiu”, aby nasza relacja z Bogiem była
podobna do relacji dziecka ze swoim tatusiem.
Rzeczywiście wyrażenia te przywołują miłość,
ciepło, coś, co nas przenosi w sytuacje okresu
dziecinnego: obraz dziecka całkowicie ogarniętego
objęciem takiego ojca, który odczuwa dla niego
nieskończoną czułość. Dlatego, drodzy bracia i
siostry, by dobrze się modlić trzeba mieć serce
dziecka, nie serce człowieka samowystarczalnego,
ale jak dziecko w ramionach swego ojca, swego
tatusia, czy tatki.
Ale z pewnością to właśnie Ewangelie wprowadzają
nas lepiej w znaczenie tego słowa. „Ojcze nasz”
nabiera znaczenia i barw, jeśli nauczymy modlić się
jego tekstem po przeczytaniu przypowieści o
miłosiernym ojcu (por. Łk 15, 11-32). Wyobraźmy

sobie tę modlitwę wypowiedzianą przez syna
marnotrawnego, po doświadczeniu uścisku w
ramionach swego ojca, który długo na niego czekał,
ojca, który nie pamięta słów obraźliwych, jakie
wypowiedział, ojca, który teraz daje mu jedynie do
zrozumienia, jak bardzo mu go brakowało. Wówczas
odkrywamy, jak te słowa ożywają, nabierają mocy. I
zadajmy sobie pytanie: czy to możliwe, abyś Ty Boże
znał tylko miłość? Nie znasz nienawiści? – „Nie”,
odpowiedziałby Bóg, „znam tylko miłość”. Gdzie
jest w Tobie zemsta, żądanie sprawiedliwości, gniew
z powodu urażonej czci? A Bóg odpowiedziałby:
znam jedynie miłość.
Ojciec z tej przypowieści ma w swoim stylu bycia
coś, co bardzo przypomina nastawienie matki. To
zwłaszcza matki usprawiedliwiają swoje dzieci,
nieustannie okazują im współczucie, stale je kochają,
nawet kiedy one w żadnym wypadku by na to nie
zasługiwały.
Wystarczy przywołać jedynie to wyrażenie - Abbà żeby rozwinęła się modlitwa chrześcijańska. A św.
Paweł w swoich listach podąża tą samą drogą i nie
może być inaczej, ponieważ jest to droga nauczana
przez Jezusa: w tym wezwaniu jest siła, która
przyciąga całą resztę modlitwy.
Bóg cię szuka, nawet jeśli ty Go nie szukasz. Bóg cię
kocha, nawet jeśli o Nim zapomniałeś. Bóg dostrzega
w tobie pewne piękno, nawet jeśli myślisz, że
bezużytecznie roztrwoniłeś wszystkie swoje talenty.
Bóg jest nie tylko ojcem, jak matka, która nigdy nie
przestaje kochać swojego stworzenia. Z drugiej
strony istnieje pewien „okres ciąży”, który trwa
wiecznie, znacznie ponad dziewięć miesięcy ciąży
fizycznej, a który rodzi nieskończony obieg miłości.
Dla chrześcijanina modlenie się oznacza powiedzenie
po prostu „Abbà”, powiedzenie „tatusiu”,
powiedzenie „tatko”, powiedzenie „ojcze”, ale z
ufnością dziecka.
Może się zdarzyć, że i nam przydarzy się kroczenie
drogami dalekimi od Boga, jak to się stało z synem
marnotrawnym; lub popadnięcie w samotność, która
sprawia, że czujemy się w świecie opuszczeni: albo
też, gdy popełnimy błąd, jesteśmy sparaliżowani
poczuciem winy. W tych trudnych chwilach wciąż
możemy znaleźć siłę do modlitwy, rozpoczynając od
słowa Ojcze, ale wypowiedziane czule, jak dziecko
„Abbà”, „tatusiu”. On nie będzie przed nami ukrywał
swojego oblicza. Pamiętajcie dobrze: może ktoś ma
w sobie rzeczy złe, rzeczy, które nie wie jak
rozwiązać, rozgoryczenie z powodu uczynienia
czegoś - On nie będzie ukrywał swojego oblicza. Nie
zamknie się w milczeniu. Powiesz Jemu: „Ojcze!”, a
On ci odpowie: masz Ojca – ale jestem przestępcą –

tak, ale masz Ojca, który ciebie kocha. Powiedz Jemu
„Ojcze!”. W ten sposób rozpocznij swoją modlitwę.
A w milczeniu powie ci, że nigdy nie stracił ciebie z
pola widzenia- „Ależ Panie, uczyniłem to…” –
„Nigdy nie straciłem ciebie z pola widzenia,
widziałem wszystko. Byłem zawsze blisko ciebie,
wierny swej miłości do ciebie”. Taka będzie
odpowiedź. Nigdy nie zapominajcie mówić:
„Ojcze!”.
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.
7.4 pm do Centrum Pastoralnego. W
tym roku spotkania odbywają się w
dwóch grupach: młodszej 12-15 lat i
starszej 16+. Ze względu na Kolędę nie ma spotkań
w miesiącu styczniu.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 lutego
godz. 7.00pm. Zapraszam na nie obie grupy 12-15
i 16+. Głównym punktem będzie wspólna Msza
św. w języku angielskim.

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)20 -48 1. Opiekunem zespołu jest
ks. Proboszcz.
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
W każdy czwartek nasze spotkania
rozpoczynamy Mszą Św. o godz.
7:00pm w Kościele. Druga część
spotkania po Mszy św. odbywa się
albo w Kościele albo w Centrum Pastoralnym
podczas Mszy św. zostanie podane miejsce
spotkania) i trwa od ok. godz. 7.50pm do ok.
9.00pm. Pod koniec każdego spotkania może
nastąpić 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.
Po przerwie styczniowej wracamy do spotkań w
lutym wg poniższego planu:

14 lutego – konferencja Duchowość – czym jest i po
co.
21 lutego – adoracja z modlitwą uwielbienia
28 lutego – konferencja Praktyki pokutne –
znaczenie ich w rozwoju duchowym.
7 marca – medytacja Łk 4,1-13
14 marca – konferencja Rozeznawanie na drodze ku
dojrzałej duchowości.
21 marca – adoracja z modlitwą uwielbienia
28 marca – medytacja Łk 1 ,1-3.11-32
4 kwietnia – konferencja Pocieszenie i strapienie
jako norma życia duchowego.
11 kwietnia – medytacja Łk 23,1-49
25 kwietnia – agape po Zmartwychwstaniu
9 maja – modlitwa uwielbienia
16 maja – konferencja Święta obojętność – klucz do
dojrzałej duchowości.
23 maja – adoracja z modlitwą uwielbienia
30 maja – agape kończące rok formacyjny
2018/2019
Wydarzenia – szczegółowe plany zostaną podane w
terminie późniejszym:
11 maja – dzień skupienia w Justice
23 - 26 czerwca rekolekcje parafialne prowadzone
przez dk. Marcina i Monikę Gajdów
27 - 29 czerwca warsztaty prowadzone przez dk.
Marcina i Monikę Gajdów
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!
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) 43-2156.

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) 44- 031. 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.
: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

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.
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.

WYDARZYŁO SIĘ
Parafialny Koncert Kolęd .

OGŁOSZENIA DROBNE


Potrzebna osoba z wykształceniem księgowym i
minimalnym doświadczeniem do działu podatkowego
w międzynarodowej korporacji w Broadview, IL.
Kontakt: Joanna: (847) 338-1256, dzwonić po 5:00pm



Opiekunka z doświadczeniem i dobrymi referencjami
poszukuje pracy do opieki osób starszych (5 lub 7 dni
w tygodniu z zamieszkaniem). Kontakt: Krystyna:
(773)314-7835

