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: Barbara Musiał (630) 543-3819
Komisja Liturgiczna:
Jadwiga Pajor (773) 505-7442
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630) 543-3819
Komisja Kulturalna:
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933
Komisja Imprez:
Jolanta Smoter (630) 740-2749
Marek Gracz (630) 400-7338
Komisja Charytatywna:
Marta Penc (630) 456-0603
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

Z Dzienniczka św. Faustyny
+ Nie umiałabym żyć bez Pana,
w tym odosobnieniu Jezus mnie
często
odwiedza,
poucza,
uspokaja, strofuje i upomina.
Sam kształtuje serce moje
według Swych Boskich życzeń i
upodobań, lecz zawsze pełen
i dobroci. (Dz 1024)

miłosierdzia

ROZWAŻANIA
Piąta Niedziela Zwykła
Łk 5,1-11
Życie wielu gorliwych uczniów Chrystusa to
ciągle ponawiana odpowiedź na wezwanie
skierowane do Szymona z dzisiejszej
Ewangelii: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci
na połów!”. Czasem, wbrew przyjętym
zwyczajom, sytuacjom, które wydają się bez
wyjścia, trzeba, jak Piotr i towarzyszący mu
synowie Zebedeusza: Jakub i Jan, zaufać:
„Mistrzu na Twoje słowo”. Rybacy nie
spodziewali się, że zarzucając sieć wbrew
zasadom sztuki rybackiej, wyciągną na oczach
tłumu takie mnóstwo ryb. Piotr czuł się po
ludzku nieprzygotowanym do przemiany z
rybaka w pasterza dusz. Dopiero pod wpływem
obfitego połowu do końca zrozumiał, jak
wymagające czeka go zadanie.

LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 10 lutego – Piąta Niedziela Zwykła
Wejście:
Pan kiedyś stanął nad brzegiem (312)
Ofiarowanie:
Wszystko Tobie oddać pragnę (167)
Komunia św.:
Panie pragnienia ludzkich serc (153)
Chwila ciszy: modlitwa dziękczynna
Dziękczynienie:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (309)
Zakończenie:
Matko, która nas znasz (411)
Czytania:
Iz 6, 1-2a.3-8 Ps 138 1 Kor 15,1-11
Łk 5,1-11
Psalm responsoryjny
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Słuchanie Jezusa domaga się, by porzucić
czysto ludzkie kalkulacje i zaufać. Wtedy rodzi
się owoc niewspółmierny do naszych wysiłków.
Lęk zostaje przemieniony i zwyciężony
miłością Chrystusa, która wszystko może. Bóg,
nie zważając na ludzką słabość, wzywa
człowieka, aby stał się narzędziem Bożego
królestwa, przekazicielem tej łaski, która stała
się jego udziałem. Współczesnym przykładem
współodpowiedzialności za potrzebujących
pomocy jest żyjąca na naszych oczach święta.
Matka Teresa z Kalkuty. Jak sama wspomina:
„Po kilkunastu latach życia zakonnego
zamknęłam za sobą drzwi i znalazłam się
sama na ulicach Kalkuty, doznałam niezwykle
silnego uczucia zagubienia, niemal lęku, który
był trudny do przezwyciężenia”. W książce
„Matka ubogich”, Renzo Allegri – zgłębiając
historię jej życia i powołania – zapisała: „W
tamtej chwili Matka Teresa zobaczyła jasno i
wyraźnie swoja nową sytuację. Była zupełnie

sama. Sama, bez dachu nad głową, bez
pieniędzy, bez pracy, nie wiedząc, dokąd
pójść, by coś zjeść i znaleźć schronienie na
noc”. Znalazła się w straszliwej sytuacji, w
jakiej znajdowali się ci ludzie, którym ona
pragnęła „służyć”. Nie posiadała niczego poza
wizją tego, co zamierzała realizować.
„Polecenie”, jakie otrzymała od Jezusa w nocy
10 sierpnia 1946 r. było precyzyjnie określone:
„służyć najuboższym pośród ubogich. Żyć
pośród nich i tak jak oni”.
Zarówno święta Matka Teresa, jak i apostoł
Piotr, mimo towarzyszącego im ludzkiego lęku,
niepewności i początkowego niezdecydowania,
ostatecznie
zrealizowali
swoje
życiowe
powołanie. Było to możliwe tylko dzięki temu,
że ów lęk i strach zastąpili zaufaniem w Bożą
pomoc. Wszyscy oni bardziej cenili współpracę
z Bożą łaską i troskę o innych niż posiadany
potencjał osobistych zdolności.
Zarówno dzieje zbawienia, opisane w Biblii, jak
i życie wielu świadków Jezusa, ukazuje rolę
zaufania Bogu w codziennym życiu. Skoro bez
Pana „nic nie możemy uczynić”, to winniśmy
sobie uświadomić na nowo, kim On jest dla
każdego z nas osobiście. I odnowić naszą
ufność w Jego moc. Niech wskazówką będą
dla nas słowa, zapisane przez św. Faustynę w
jej duchowym „Dzienniczku”: „Łaski z mojego
miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a
nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym
więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o
bezgranicznej ufności, bo w takie dusze
przelewam wszystkie skarby swych łask.
Cieszę się, że żądają wiele, bo moim
pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo
wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze
żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz.
1578).
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Piąta Niedziela Zwykła – 10 lutego
6:00pm (Sobota) ++Michał i Helena Bąbacz,
Adolf i Emilia Gabrys
7:00am +Kazimierz Kokolus w 41 rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodziny
9:00am +Mieczysław Marszałek w 3 rocznicę
śmierci
9:00am +Krystyna Langer
11:00am +Tadeusz Mieszała w 7 rocznicę
śmierci

1:00pm +Stanisław i Józefa Łoniewscy
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Zuzanna Raczkowska
Poniedziałek –11 lutego, Najśw. Maryi Panny
z Lourdes
8:00am + Zuzanna Raczkowska
8:00am Za Parafian
7:00pm ++Ryszard Chłopecki, Zofia
i Władysław
Wtorek – 12 lutego
8:00am O nawrócenie dla synów: Krzysztofa
i Artura z prośbą o Dary Ducha Świętego
dla nich
7:00pm + Zuzanna Raczkowska
Środa –13 lutego
8:00am +Władysław Gąbka w 1 rocz. śmierci
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii
Bruno
7:00pm +Zuzanna Raczkowska
Czwartek – 14 lutego, św. Cyryla i Metodego
8:00am +Zuzanna Raczkowska
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja
Sowińskiego
7:00pm +Mieczysław Marszałek
Piątek – 15 lutego
8:00am +Maria Tota w 1 rocznicę śmierci
8:00am +Anna Ziejko
7:00pm +Zuzanna Raczkowska
Sobota – 16 lutego
8:00am O szczęśliwy powrót do Polski dla
Lucyny Świeczka oraz za duszę jej męża
Mieczysława Świeczka
9:00am + Zuzanna Raczkowska
Szósta Niedziela Zwykła – 17 lutego
6:00pm (Sobota) + Romualda Jeziorkowska
7:00am ++Julia, Stanisław i Antoni Kokoszka
9:00am +Danuta Jąkała
11:00am +Barbara Dudek w 13 rocznicę śmierci
1:00pm ++Antoni Cygan, Maria i Kazimierz
Wilga
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Bożena Wieczorek
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W niedzielę 10 lutego zostaną ochrzczeni: Lily

Krzywicki; Sophie Julianna Szulc;
Hanna Zablocki; Aurelia Maja
Tyrka; Tymon Bąk; Zofia Anna
Barteczko; w sobotę 23 lutego
Noemi Majerczak i Nathan Frank
Strzelec, a w niedzielę 24 lutego
Benjamin Kobeszko; Sebastian Edward Kubas;
Natalia Korona.
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 20 lutego o godz. 7:40pm
w kaplicy św. Faustyny w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.
BIERZMOWANIE
Kandydatów do Bierzmowania i ich
Rodziców zapraszam na piąte
spotkanie formacyjne 2 marca, a dla
tych którzy nie mogą: 9 marca
(wybierz jeden z tych terminów) do
kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w
Lombard o godz. 4.00pm.Spotkania są czasem
na wszelkie pytania i wyjaśnianie wątpliwości
dotyczących
przygotowania
i
samego
Bierzmowania.
EGZAMIN dla Kandydatów do Bierzmowania ze
Szkoły Św. Faustyny zostanie przeprowadzony
w ramach lekcji religii w dniach 8 i 9 marca
2019r. Kandydaci tzw. niezrzeszeni na egzamin
przychodzą do Centrum Pastoralnego 16 marca
na godz. 4pm. Kandydaci z innych szkół
polskich egzamin uzgadniają ze swoimi
Katechetami.
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 3 lutego: $11,396
Składka na spłatę długu: $10,524
Pledges: $1,047
Kawiarenka: $460
Lampki: $708
Sklepik: $1,623
ZOBOWIĄZANIA - PLEDGES
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła:
Jan i Stanisława Merchut, Daniel i Jadwiga
Salabaj, Krystyna Dąbrowski, Grzegorz i Anna
Kruczalak, Maciej i Katarzyna Stanio, Krzysztof i
Renata Mierkowski, Jan i Aneta Krupa, Marek i
Anna Dragowski, Leszek i Beata Szklanny,
Mariusz i Maria Onak, Christopher i Magaret
Stelmach, Grzegorz i Edyta Grygo, Andrzej i
Anna Mozgala, Przemysław i Karolina Wiecław,
Jacek i Marzena Flis, Arkadiusz Zwierniak i
Monika Machnik, Janusz i Małgorzata Walos,
Wojciech i Janina Bykowski, Kazimierz i Izabela
Wiatr, Richard Kaczor, Stanisław i Alfreda
Konieczek, Zbigniew Pacyniak i Teresa Hanek,
Jan i Maria Korus, Dorota i Ryszard Stanisz,
Beata i Robert Wojdak, Dariusz i Joanna Pawlik,
Czesław i Ewa Burzawa, Jan i Danuta Morawa,
Anna Drewniak i Artur Kras, Grzegorz i Aneta
Kipczak, Małgorzata Artur Kardasz, Jarosław i
Ewa Tomszak, Robert i Urszula Kuczynski,
Stanisław i Anna Zachwieja, Bronisław Pohl.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 17 lutego zostanie zebrana
druga składka 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 parafialnej:
www.milosierdzie.us

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
ZAWIERZENIE PANU JEZUSOWI PRZEZ
MARYJĘ SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 10
LUTEGO – NIEDZIELA
Spotkanie organizacyjne, które
jest
przygotowaniem
do
uroczystego ZAWIERZENIA wg
„Traktatu św. Ludwika Grignion
de Montfort’’ odbędzie się 10
lutego po Mszy św. o godz.
4:00pm w kościele Św. Trójcy.
33 - dniowe przygotowanie
należy rozpocząć od 20 lutego.
Osoby, które już dokonały aktu zawierzenia
będą mogły odnowić go tego samego dnia (25
marca - poniedziałek). Prosimy o przyniesienie
ze sobą świec. Kontakt: DANUTA (773 791
3620) lub DOROTA (630 835 4824)
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 1000 Rohlwing Rd, Unit #40,
Lombard, IL 60148. 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 Jolanty Smoter
(630)740-2749
i
Agnieszki
Stankiewicz
(630)863-3933.
Prosimy Panie, aby na tę zabawę upiekły
pyszne ciasto. Bóg zapłać.

Światowy Dzień Chorego
(11 lutego)
W przypadające wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes obchodzimy Światowy
Dzień Chorego.
To okazja do pochylenia się
nad tymi, którzy w sposób
szczególny w swoim życiu
doświadczają bólu i cierpienia.
W intencji ludzi chorych w wielu kościołach i
kaplicach szpitalnych odprawiane są Msze
święte, udzielany jest także sakrament chorych.
Wielu chorych nie chce przyjąć tego
sakramentu, gdyż uważa, że jest to ostatnie
namaszczenie.
Po udzieleniu sakramentu chorych wielu
pacjentów przyznaje, że ten sakrament daje im
nowe siły do walki z cierpieniem.
Światowy Dzień Chorego ustanowił 21 lat temu
święty papież Jan Paweł II.

116 Hilton St., Willow Springs
3 lutego – parafia Św. Jacka
3636 W. Wolfram St., Chicago
10 lutego – parafia Św. Trójcy
1118 N. Noble St., Chicago
17 lutego– parafia Polskiej
Miłosierdzia Bożego
21W411 Sunset Ave., Lombard
17 lutego – parafia Św. Moniki
5136 W. Nottingham Ave., Chicago

Misji

pw.

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

„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

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

W programie Filipia, Saloniki, zwiedzania
Meteorów, Termopile, Mykena, Pireus, Wyspa
Santorini, Ateny.

REKOLEKCJE DLA KOBIET
Siostry Dominikanki zapraszają na rekolekcje
dla Kobiet wszystkich stanów, które odbędą się
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/

ZAPISY: BLUE AMBER TRAVEL (847)630
3777, www.blueamberttravel.com
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Zapraszamy
na
adorację
Najświętszego
Sakramentu,
która
odbywa
się
od
poniedziałku do czwartku od
godz. 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 p.
Stanisławy: (708)691-1758.

Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi
Bożego kard. Augusta Hlonda
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Kurs przedmałżeński w naszej
parafii odbędzie się w dniach od
20 do 23 marca (od środy do
soboty). Spotkania będą się
odbywać w Domu Prowincjalnym
Towarzystwa Chrystusowego, 786 Sunset Ave
Lombard, IL. Kurs poprowadzi ks. Zygmunt
Ostrowski SChr. Zapisy w zakrystii po Mszach
św. lub w biurze parafialnym.
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

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...

Życie konsekrowane
to uwielbienie
i wizja prorocka

"Życie konsekrowane to uwielbienie, które daje
radość ludowi Bożemu, wizja prorocka, która
ukazuje to, co się liczy" - zaznaczył Franciszek
podczas Mszy św. w Święto Ofiarowania
Pańskiego
sprawowanej
w
bazylice
watykańskiej.
Publikujemy pełny tekst papieskiej homilii:
Liturgia ukazuje dziś Jezusa, który wychodzi na
spotkanie ze swoim ludem. Jest to święto
spotkania: nowość Dzieciątka spotyka tradycję
świątyni; obietnica znajduje spełnienie; młodzi
Maryja i Józef, spotykają starców Symeona i
Annę. Krótko mówiąc, gdy Jezus przychodzi,
wszystko się spotyka.
Co to nam mówi? Przede wszystkim również my
jesteśmy powołani, by przyjąć Jezusa, który
przychodzi nam na spotkanie. Spotkajmy się z
Nim: Bóg życia powinien być spotykany każdego
dnia życia; nie od czasu do czasu, ale każdego
dnia. Podążanie za Jezusem nie jest decyzją
podjętą raz na zawsze, ale jest wyborem
codziennym. I Pana nie spotykamy wirtualnie,
lecz bezpośrednio, spotykając Go w życiu, w
konkrecie życia. W przeciwnym razie Jezus
staje się tylko pięknym wspomnieniem z
przeszłości. Kiedy natomiast przyjmujemy Go
jako Pana życia, centrum wszystkiego,
pulsujące serce wszystkiego, wówczas żyje On i
odżywa w nas. I zdarza się także nam to, co
wydarzyło się w świątyni: wokół Niego wszystko
się spotyka, życie staje się harmonijne. Z
Jezusem znajdujemy odwagę, by iść naprzód i
siłę, by niezłomnie trwać. Spotkanie z Panem
jest źródłem. Dlatego ważne jest powracanie do
źródeł: powracanie pamięcią do decydujących

spotkań, jakie mieliśmy z Nim, ożywienie
pierwszej miłości, być może opisanie naszej
historii miłości do Pana. Będzie to dobrze
służyło naszemu życiu konsekrowanemu, aby
nie stało się czasem, który mija, ale by było
czasem spotkania.
Jeśli przypomnimy sobie tkwiące u podstaw
naszego życia spotkanie z Panem, to zdamy
sobie sprawę, że nie zrodziło się ono jako
prywatna sprawa między nami a Bogiem. Nie,
rozkwitło w wierzącym ludzie, obok wielu braci i
sióstr, w ściśle określonych czasach i miejscach.
Mówi nam o tym Ewangelia, ukazując, że
spotkanie ma miejsce w ludzie Bożym, w jego
konkretnej historii, w jego żywych tradycjach: w
świątyni, zgodnie z Prawem, w klimacie
proroctwa, z młodymi i starymi będącymi razem
(por. Łk 2, 25-28.34). Podobnie dzieje się także
z życiem konsekrowanym: rodzi się i rozkwita w
Kościele; jeśli się izoluje - obumiera. Dojrzewa,
gdy młodzi i starsi idą razem, gdy młodzi
znajdują korzenie, a starsi przyjmują owoce.
Natomiast przeżywa stagnację, gdy idziemy
samotnie, gdy pozostajemy skoncentrowani na
przeszłości
lub
pędzimy
naprzód,
aby
spróbować przeżyć. Dzisiaj, w święto spotkania,
prośmy o łaskę ponownego odkrycia Pana
żyjącego w ludzie wierzącym i sprawienie, aby
otrzymany charyzmat spotkał się z łaską dnia
dzisiejszego.
Ewangelia mówi nam także, iż spotkanie Boga
ze swoim ludem ma swój początek i cel.
Zaczyna się od powołania w świątyni a dochodzi
się do wizji w świątyni. Mamy podwójne
powołanie. Pierwsze, „według Prawa” (w. 22),
jest powołaniem Józefa i Marii, którzy udają się
do świątyni, aby dokonać tego, co nakazuje
prawo. Tekst podkreśla to niemal jak refren,
czterokrotnie (por. wersety 22.23.24.27). Nie jest
to przymus: rodzice Jezusa nie idą, bo muszą,
lub żeby wypełnić jedynie zewnętrznie
zobowiązanie. Idą, by odpowiedzieć na
wezwanie Boga. Jest także drugie powołanie,
według Ducha - to Symeona i Anny. Również
ono jest podkreślane z naciskiem: trzy razy,
odnośnie do Symeona mowa jest o Duchu
Świętym (por. ww. 25.26.27) a kończy z
prorokinią Anną, która natchniona chwali Boga
(por. w. 38). Dwoje młodych podąża do świątyni
będąc wezwanymi przez Prawo; dwoje
starszych pobudzonych przez Ducha. Co to
podwójne powołanie, Prawa i Ducha, mówi
naszemu życiu duchowemu i naszemu życiu

konsekrowanemu? Że wszyscy jesteśmy
powołani do podwójnego posłuszeństwa: wobec
prawa - w sensie tego, co nadaje właściwy
porządek życiu - i wobec Ducha, który dokonuje
w życiu rzeczy nowych. Tak rodzi się spotkanie
z Panem: Duch objawia Pana, ale aby Go
przyjąć, konieczna jest wierna stałość każdego
dnia. Nawet największe charyzmaty, bez
uporządkowanego życia, nie przynoszą owocu.
Z drugiej strony, najlepsze zasady nie wystarczą
bez nowości Ducha: prawo i Duch idą w parze.

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 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)205-4851. Opiekunem zespołu
jest ks. Proboszcz.
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
W
każdy
czwartek
nasze
spotkania rozpoczynamy Mszą
świętą o godz. 7:00pm w
kościele. Druga część spotkania
po Mszy świętej 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.
Na najbliższe spotkanie zapraszam 14 lutego.
Rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 7:00pm,
a po konferencja na temat: Duchowość –
czym jest i po co.
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)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 organistą p. 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)4047378. 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 p. 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 6:00am; piątek od 7:00am.
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 p. 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 p. 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: 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 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
 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)3147835
 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego z
samochodem lub bez, okolice GlenEllyn, Lombard,
Addison. Kontakt: Helena: (630)661-0015
 Wynajmę ładne wyremontowane mieszkanie w
Schaumburg. 2 bd 1.5 bth. Fremd HS, Harper
Collage, blisko Woodfield. Kontakt: Marcin:
(630)306-8455
 Wynajmę 3-sypialniowy dom z garażem w
Elmhurst. Kontakt: Krzysztof: (773)316-6558.

