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
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 17 lutego – Szósta Niedziela Zwykła
Wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (312)
Ofiarowanie:
Być bliżej Ciebie chcę (286).
Komunia św.:
Zbliżam się w pokorze (168)
Chwila ciszy: modlitwa dziękczynna
Dziękczynienie:
Jezu, ufam Tobie; Jezu, kocham Ciebie; Jezu,
prowadź mnie; Jezu, przygarnij mnie.
Zakończenie:
Błogosław Panie nas ( 282)
Czytania:
Jr 17,5-8; Ps 1; 1 Kor 15,12.16-20;
Łk 6,17.20-26
Psalm responsoryjny
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Z Dzienniczka świętej Faustyny
19.III.1937 Dziś połączyłam się z
adoracją, która jest w naszym
domu, lecz dusza moja była
pełna udręki i jakiś dziwny lęk
przeszywał mi serce, ale dlatego
podwoiłam swe modlitwy. Nagle
ujrzałam Boże spojrzenie w głąb
swego serca. (Dz 1025)
ROZWAŻANIA
Szósta Niedziela Zwykła
Łk 6, 17. 20-26
Szczęście w nieszczęściu
Najszczęśliwszy w życiu Abrahama był dzień,
gdy został „załatwiony” przez kuzyna Lota,
utracił piękny kawał ziemi wokół Sodomy
wyglądający jak raj, a pozostała mu dąbrowa
Mamre (hebr. gorycz). Zasmucony brakiem
potomka i opuszczony przez kochanego Lota,
pełen gorzkich uczuć, Abraham właśnie wtedy
spotkał trzech aniołów, którzy zapowiedzieli mu
narodziny Izaaka.
Najszczęśliwszy w życiu Izaaka był dzień, gdy
cierpiał z powodu utraty ukochanej matki przy
studni Lachaj Roj. Wtedy zobaczył po raz
pierwszy Rebekę, swoją przyszłą żonę!
Najszczęśliwszy w życiu Jakuba był dzień, kiedy
anioł go okulawił! Wtedy Bóg mu pobłogosławił.
Granica między szczęściem i nieszczęściem jest
bardzo wąska. Największym nieszczęściem jest
zastygnąć w powodzeniu jak w skorupie. Kiedy
nam się powodzi, stajemy się przelęknionymi
więźniami
tego
powodzenia.
W
społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju
ekonomicznego jest więcej ludzi chorych
psychicznie.
Czy
bogaci
naprawdę
są
szczęśliwi? Czy doznają pokoju, nie mogąc
zasnąć z powodu lęku, by nie utracić tego, co
zdobyli? Czy zawsze mają czyste sumienie?
Czy nie są zazdrośni i pełni pożądań, uwikłani w
niebezpieczne układy i chorobliwe ambicje? Czy
ich życie rodzinne jest udane? Czy ich dzieci na
pewno dobrze są wychowywane? Czy nie są
rozpieszczone i narcystyczne, albo pomijane i
zaniedbane?
Szczęście zaczyna się wtedy, gdy umiesz
dostrzec w tym, co masz, dobro i rękę Boga!
Jego opiekę i miłość. Nie dlatego czujesz się
nieszczęśliwy, że czegoś nie masz, ale dlatego,

że nie umiesz w tym, co masz, dostrzec dobra,
które jest ci potrzebne, by być blisko Boga.
Większą biedą jest być pysznym niż ubogim,
chciwym niż płaczącym, nieuczciwym niż
wyśmianym.
Szczęśliwy
ten,
kto
żyje
bogactwem
Ducha,
a
nie
bogactwem
materialnym. Jezus mówi, że nagroda za
doczesne utrapienia związane z wiernością
Bogu spotka nas dopiero w niebie. Tak późno?
Dlaczego nie teraz? Ponieważ jest tak wielka, że
ten
świat
by
jej
nie
pomieścił.
„Zapłata wasza jest w niebie!”. Jest tak
ogromna, że tylko niebo ją pomieści. Popatrz na
niebo, na gwiazdy, na planety, na księżyc, na tę
nieprzeniknioną głębię czerni, i pomyśl, że to, co
widzisz, to jeszcze nie jest prawdziwe niebo,
tylko jego miniaturka. Nie ma na tym świecie
takiego szczęścia i takiego wynagrodzenia,
które byłoby właściwe za wierność Jezusowi i
jego słowom. Nie każde cierpienie będzie tak
obficie wynagrodzone, ale to, które zniosłeś z
powodu Jezusa Chrystusa. W Biblii użyto słowa
ZAPŁATA. To dwuznaczne słowo. Może
oznaczać zarówno nagrodę, jak i karę. Każdy
cios i upokorzenie, każde odtrącenie i
niesprawiedliwość z tego powodu, że byłeś
chrześcijaninem i doznawałeś bólu z powodu
swej wierności Jezusowi, będą miały swoją
zapłatę. Każdy czyn, każde słowo, każda myśl i
każdy gest, każde cierpienie, i powodzenie,
każda
radość i smutek, mają swoje
konsekwencje w wiecznym niebie. Nie ma straty
na tym świecie, która nie byłaby wynagrodzona
na tamtym. Nie ma też takiej nieuczciwości,
która zostałaby pominięta przez odpłatę.
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.

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).
Augustyn Pelanowski OSPPE
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek –18 lutego
8:00am +Zuzanna Raczkowska
8:00am +Ewa Kopaczewska
7:00pm +Elizabeth Strzelecka w 1 rocznicę
śmierci
Wtorek – 19 lutego
8:00am +Zuzanna Raczkowska
8:00am Za Parafian
7:00pm ++Stanisława i Stanisław Rulka
Środa –20 lutego
8:00am +Zuzanna Raczkowska
7:00pm +Franciszek Matys
Czwartek – 21 lutego
8:00am +Zuzanna Raczkowska
7:00pm +Barbara Stawicka
7:00pm ++Fryderyka Kubica i Andrzej Nosek
Piątek – 22 lutego, Katedry św. Piotra
Apostoła
8:00am +Zuzanna Raczkowska
7:00pm +Wacław Dźwilewski w 1 rocznicę
śmierci
Sobota – 23 lutego, św. Polikarpa
8:00am O Boże błogosławieństwoi i opiekę
Matki Bożej dla Księdza Proboszcza w dniu
urodzin
9:00am +Zuzanna Raczkowska
Siódma Niedziela Zwykła – 24 lutego,

6:00pm (Sobota) +Halina Bukat
7:00am +Bronisława Górz w rocznicę śmierci
9:00am ++Maria i Józef Policht oraz syn
Stanisław i Józef
11:00am ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
1:00pm +Władysław Kołodziejski w 24 rocznicę
śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Zuzanna Raczkowska
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W sobotę 23 lutego zostanie ochrzczona:
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 salce
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 10 lutego: $10,524
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 17 lutego zostanie zebrana druga
składka na
spłatę długu budowy naszej
świątyni, a w niedzielę 24 lutego na Catholic
Ministries Annual Appeal.
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!
URODZINY i IMIENINY KSIĘDZA
PROBOSZCZA MIROSŁAWA
W sobotę, 23 lutego,
ksiadz Mirosław będzie
obchodził
swoje
urodziny, a we wtorek 26
lutego swoje imieniny,
życzymy
księdzu

Mirosławowi Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej i wsparcia Ducha świętego w
dalszej pracy duszpasterskiej.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o zbadanie
ważności małżeństwa. Spotkanie
- po wcześniejszym uzgodnieniu
daty
BIESIADA SZLACHECKA
Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym
Sponsorom, którzy wsparli tegoroczną
Biesiadę Szlachecką:
Polish & Slavic Federal Credit Union
Biuro Tlumaczen Plus , Katarzyna Jankowski ,
Dr Bozena Scigacz,
Lowell Foods International
Polmart Travel
Lukasz & Edyta Sierak
Robert & Anna Tkacz
King's Hall Banquets
Montrose Deli
Magdalena Licensed massage therapist
Kaczor and Assoc. LTD.
One Stop Insurance, Beata Nitecki
Doma Shipping and Travel, Roselle
RR Natural Health
Classical Creations Tailoring, Dorota Kulik
Kulik Remodeling Inc.
Beau Flooring, Rafal Kulik
Dr Monika Tyszkiewicz
Dr Michał Szczupak
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

Pamiętajmy i pomagajmy!
HARMONOGRAM ZBIÓRKI (po każdej Mszy
św. w języku polskim):
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
„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.

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/

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
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...

Co odpowiedzieć tym,
którzy nas znieważają?

Istotą cierpliwości jest milczenie
Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy
mnie znieważają, ponieważ polegam na Twoich
słowach (Psalm 119).
Jeden z najczęstszych problemów w życiu
wspólnym to właśnie ten: co odpowiedzieć tym,
którzy nas w ten czy inny sposób (chociaż to jest
najczęściej tylko w naszym własnym pojęciu)
znieważają.
Najchętniej
powiedzielibyśmy
psalmiście, że tu żadnego problemu nie ma i że
już teraz, a nie dopiero kiedyś „wtedy”,
wiadomo: trzeba im tak przygrzać, żeby im w
pięty poszło. Wtedy się nauczą; i my będziemy
odtąd mieli spokój, i im samym – ależ tak –
nawet wyjdzie na duchową korzyść...
Gdyby psalmista tak myślał, nie napisałby tego
wersetu. On wciąż widział problem: co takim
ludziom odpowiedzieć. Jeżeli człowiek polega
tylko na własnej sile i własną gębą chce sobie
wymierzyć sprawiedliwość, to oczywiście nie ma
innej drogi niż oddawać pięknym za nadobne.
Ale jeżeli polega na Bożych słowach, to musi
pamiętać, że Bóg najpierw powiedział Moja jest
pomsta i Ja odpłacę – a potem nie tylko kazał
siedemdziesiąt
siedem
razy
przebaczać
przepraszającemu, ale sam umiłował nas,

gdyśmy jeszcze byli grzesznikami, czyli nawet
na przeprosiny nie czekał. Nie troszczył się
nawet, czy wróg żałuje, czy nie, ani czy
przebaczenie zrozumie, doceni, ani czy to
pedagogicznie... Więc jeśli na tych słowach
Bożych polegamy i wierzymy w nie, to cóż
mamy
odpowiedzieć
tym,
którzy
nas
znieważają?
Są dwie możliwości. Można po prostu nie
powiedzieć nic i zgodzić się na to, że siostra
Marcybella, która nas właśnie znieważyła,
pomyśli sobie, że w ogóle nie dosłyszeliśmy.
Albo odpowiedzieć coś miłego, i zgodzić się na
to, że siostra Marcybella pomyśli sobie, że jej
nie zrozumieliśmy. W obu wypadkach progiem
najcięższym do pokonania jest właśnie ta zgoda
na to, że siostra Marcybella nie będzie
wiedziała, jak cierpliwie ją znieśliśmy. Bo
chcielibyśmy być cierpliwi, owszem, bardzo –
ale tak, żeby ta nasza cierpliwość była znana.
Żeby siostra Marcybella miała świadomość, z
jakim trudem ją znosimy. Niestety to już
wówczas
nie
byłaby
cierpliwość
tylko
demonstracyjna forma niecierpliwości z dużą
domieszką obłudy.
Istotą cierpliwości jest milczenie. Jeżeli ktoś
chce wiedzieć, czy jest, czy nie jest cierpliwy,
niech zwróci uwagę na to, czy otoczenie ma go
za cierpliwego; i niech pamięta, że cnota jest w
tym wypadku odwrotnie proporcjonalna do
sławy. O siostrze Zycie powiadają, że znosi
siostrę Marcybellę z wielką cierpliwością;
niestety jednak sam fakt, że ta cierpliwość jest
zauważana, już ją stawia pod znakiem
zapytania. Widocznie bowiem jest w niej jakiś
element demonstracji. Prawdziwa cierpliwość
jest do tego stopnia niewidoczna, że przez
otoczenie jest brana za nieczułość, za brak
problemu. „Ta siostra Balbina żadnych
problemów nie ma” – mówi z zazdrością siostra
Marcybella, nie wiedząc, że sama jest siostry
Balbiny największym problemem już od lat
dwudziestu. Ba, posuwa się nawet czasem do
tego, że tej pozbawionej problemów Balbinie dla
jej własnego dobra duchowego stara się nieco
problemów przyłożyć. A jeśli nie może doczekać
się reakcji, wniosek wysnuwa tylko jeden:
Balbina jest wyjątkowo gruboskórna, nie
poczuje, choćby ją i kopnąć.
Istotą cierpliwości jest milczenie, ale nie ponure i
zacięte, tylko spokojne i życzliwe. Człowiek,

który polega na słowie Boga, odpowiada takim
milczeniem na zniewagi po prostu dlatego, że
zniewagi to tylko słowo ludzkie. I nawet nie musi
tu być jakiegoś elementu ekspiacji w stylu: „jeśli
tym razem nie zasłużyłam, to zasłużyłam kiedy
indziej, więc przyjmuję w duchu pokuty za
grzechy”. Tak też można, ale raczej tylko w
sprawach wielkich, a te są tak rzadkie!
Gdybyśmy z każdego głupstwa robili zaraz
okazję do uroczystej ekspiacji, byłoby to po
prostu
śmieszne,
jak
każda
rzecz
nieproporcjonalna. A poczucie proporcji każe
nam także zestawić słowo Boże ze słowami
ludzkimi, i wtedy okazuje się, że tamto jest
ważne, te zaś są w porównaniu z nim zupełnie
drobne i nie ma się co nimi przejmować. Choćby
padały gęsto jak deszcz, człowiek polegający na
słowie Bożym znajdzie w sercu nie pouczenie,
ale życzliwość dla tej biednej chmurki, która go
tak oblewa. Ani chmurka nie jest tak ważna, jak
myśli, ani ja nie jestem tak ważna, jak myślę:
ważny jest Bóg i Jego słowo.
Małgorzata Borkowska OSB
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 św. wieczornej ok. 7:45pm do Centrum
Pastoralnego. W tym roku spotkania odbywają
się w dwóch grupach: młodszej 12-15 lat i
starszej 16+.
Na spotkanie 20 lutego ok godz. 7.45pm
zapraszam młodzież 16+. Temat spotkania: nie
zgadzam się, czyli o konflikcie.
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.
Spotkanie 21 lutego rozpoczniemy Mszą
Świętą o godz. 7:00pm, a po nastąpi adoracja
z modlitwą uwielbienia.
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 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.
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
 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.
Naprawa i instalacja drzwi garażowych i silników.
Kontakt: Krzysztof (773)968-6861
Potrzebna opiekunka do dziecka (16 miesięcy) na
2-3 dni w tygodniu w Naperville. Kontakt: Monika
(773)837-8309
Potrzebny pracownik do firmy remontowej.
Doświadczenie mile widziane. Kontakt: Dawid
(773)875-4567
Potrzebna pani do opieki dwójki dzieci (2 i pół roku
oraz 5 miesięcy), w godz. 10:30-16:30 od
poniedziałku do piątku w Addison. Kontakt: Ani
(773)322-3605

