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 24 lutego – Siódma Niedziela
Zwykła
Wejście:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (296)
Ofiarowanie:
To przykazanie. (485).
Komunia św.:
Jeden Chleb (141)
Dziękczynienie:
Ja kocham Cię (378).
Zakończenie:
Pobłogosław Jezu drogi ( 202)
Czytania:
1 Sm 26,2. 7-9. 12-13. 22-13; Ps 103;
1 Kor 15,45-49; Łk 6,27-38

Psalm responsoryjny
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Kiedy zasiadłam do śniadania
bardzo smacznego – rzekłam do
Pana: dziękuję Ci za te dary, ale
serce moje kona z tęsknoty za Tobą
i nic mi nie smakuje, co z ziemi,
pragnę pokarmu miłości Twojej.. (Dz
1026)
ROZWAŻANIA
Siódma Niedziela Zwykła
Łk 6,27-38
Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że Bóg
nas pokochał, gdyśmy byli jeszcze Jego
nieprzyjaciółmi. Bóg potrafi tak kochać wroga,
aż ten stanie się przyjacielem! Jestem tego
głęboko świadomy, że On mnie kochał jeszcze
wtedy, gdy Go lekceważyłem, oskarżałem za
swoje cierpienia, ignorowałem, a nawet
nienawidziłem. Im bardziej Go raniłem, tym
bardziej On leczył mnie swoim przebaczeniem.
Przemógł mnie i zgodziłem się w końcu na to, by
mnie mógł kochać i bym sam odważył się
kochać. Wcale nie jest łatwo podjąć decyzję o
tym, by od pewnego dnia zacząć kochać innych.
Żeby nienawidzić, nie trzeba podejmować
żadnych decyzji, wystarczy przestać myśleć.
Bóg wybaczył mi tak wiele grzechów i to nawet
te grzechy, za które nie miałem odwagi prosić o
przebaczenie! Nie potrafiłem Go niczym
zniechęcić do siebie. Byłem nawet zły na to, że
On nie chciał być zły na mnie, ale i to nie
pomogło!
Jaki więc mam być wobec innych? Jaki mam
być wobec tych, którzy dla mnie są tacy, jakim ja
byłem przez tyle lat dla Niego? Czynić dobro
wobec tych, którzy są złośliwi, dobrze życzyć
tym, którzy źle mi życzą, błagać za tych, którzy
mnie przeklinają. Pogodzić się z tym, że ktoś
będzie mnie oszukiwał, nie domagać się
sprawiedliwości wobec tych, którzy będą
niesprawiedliwi.
Obserwując
z
takiej
perspektywy przyszłość, doznaję utraty tchu,
jakbym stał nad bezdenną przepaścią. Kiedy się
już tam rzucę, nie będę mógł się cofnąć. Spadać
ciągle w coraz głębszą miłość przebaczającą
wydaje się zatratą siebie. Czy wyobrażasz sobie
siebie samego nad taką krawędzią decyzji, by
od tego dnia już tylko przebaczać? Skoro i tak
świat jest pełen niesprawiedliwości, możesz

uczynić z tego, co przeżywasz jako
skrzywdzenie, najwspanialszą okazję, by stać
się takim jak Bóg – miłosiernym! Dorastamy
dzięki temu, co nas przerasta. Nie można być
miłosiernym wobec tych, którzy cię kochają i
szanują. To jest niemożliwe. Miłosierdzie jest
miłością tam, gdzie powinna istnieć już tylko
zemsta.
Czy Bóg zechciałby mnie lub ciebie ukarać za
wszelką podłość, jakiej dopuściliśmy się w
przeszłości, jeśli ja lub ty nie tylko nie będziemy
domagać się ukarania tych, którzy wobec nas
okażą się podli, ale nawet za nich będziemy
prosili o zbawienie? Oto Wszechmogący daje
nam wielką promocję, dzięki której nie będziemy
obawiać się dnia sądu. Ta promocja to
przebaczenie. Ale kiedy On przebacza, to tym
samym mówi: PRZEBACZAJ TAK JAK JA!
Przebaczaj w takim stylu jak Ja! Z takiej
perspektywy można mówić Bogu: jak dobrze, że
posłałeś na moją ścieżkę złych ludzi! Bóg
obdarza nas największymi łaskami właśnie
wtedy, gdy życie wydaje się najmniej łaskawe.
Augustyn Pelanowski OSPPE
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Siódma Niedziela Zwykła – 24 lutego,
6:00pm (Sobota) +Halina Bukat
7:00am +Bronisława Górz w rocznicę śmierci
9:00am ++Maria i Józef Policht oraz synowie
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
Poniedziałek –25 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Emilki Pawlikowski w dniu urodzin
8:00am + Ludwik Sowiński
7:00pm + Zuzanna Raczkowska
Wtorek – 26 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla księdza Mirosława Stępień w dniu
imienin
8:00am + Filip Skibiński
8:00am ++ Jadwiga i Aleksander Jankowscy
Jadwiga i Tadeusz Wyganowscy
7:00pm + Zuzanna Raczkowska
Środa –27 lutego
8:00am Za Parafian

8:00am + Anna Kotlarczyk w 2 rocznicę śmierci
7:00pm + Zuzanna Raczkowska
Czwartek – 28 lutego
8:00am +Zuzanna Raczkowska
8:00am + Jan Małyszko
7:00pm + Zdzisław Dzierżanowski
Piątek – 1 marca
8:00am +Domicella Krzak
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Weroniki
w dniu 10 urodzin
8:00am +Maria Sowińska
7:00pm + Zuzanna Raczkowska
Sobota – 2 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Krystyny Dąbrowskiej
8:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla mamy Heleny z okazji
imienin
9:00am Za Parafian
Ósma Niedziela Zwykła – 3 marca
6:00pm
(Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am + Andrzej Piaskowski w rocznicę
śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny
Dąbrowskiej z okazji urodzin oraz + Jerzy
Bargielski
11:00am + Józef Płaszewski
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Agnieszki w rocznicę
urodzin
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Krzysztof Biernacki w 2 rocznicę
śmierci
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W niedzielę 24 lutego zostaną ochrzczeni:
Benjamin Kobeszko; Sebastian Edward Kubas;
Natalia Korona, a w niedzielę 10
marca: Emma Józefowicz; Sophie
Rita Boron, Mark Krzysztofiak.
Spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę,
6 marca o godz. 6:45pm 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 17 lutego: $ 8,949.00
Składka budowlana: $ 10,616.00
Pledges:$ 1,152.00
Kawiarenka: $ 460.00
Lampki: $ 684.00
ZOBOWIĄZANIA - PLEDGES
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Zbigniew i
Barbara Jeż, Mieczysław i Jolanta Kaczmarczyk,
Kazimierz i Izabela Wiatr, Arkadiusz Zwierniak i

Monika Machnik, Wojciech i Janina Bykowski,
Przemysław i Karolina Wiecław, Andrzej i Anna
Mozgala, Jacek i Marzena Flis, Chistopher i
Margaret Stelmach, Czesław i Ewa Burzawa,
Mariusz i Maria Onak, Renata
Sadlowski, Bronisław Pohl, Jezy i
Nina Bogucki, Leszek i Beata
Szklanny,
Marek
i
Anna
Dragowski,
Sylwester
i
Magdalena Pieloch, Maciej i
Katarzyna Stanio, Jan i Aneta Krupa, Grzegorz i
Anna Kruczalak, Rafał i Agnieszka Stankiewicz,
Rafał i Anna Kowal, Jan i Danuta Morawa,
Tomasz i Monika Madro, Krzysztof i Renata
Mierkowski, Michał i Agnieszka Krenski, Marta i
Mariusz Wdowiak, Jan i Maria Korus, Krystyna
Dąbrowski, Adam i Ludwika Peschak.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 3 marca zostanie zebrana druga
składka na
na Catholic Ministries Annual
Appeal, a w niedzielę 10 marca 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!
URODZINY i IMIENINY KSIĘDZA
PROBOSZCZA MIROSŁAWA

W sobotę, 23
lutego,
ksiadz Mirosław obchodził
swoje
urodziny, a we
wtorek 26 lutego będzie
obchodził swoje imieniny,
życzymy
księdzu
Mirosławowi
Bożego
błogosławieństwa,
opieki
Matki Najświętszej i wsparcia Ducha świętego w
dalszej pracy duszpasterskiej.

Classical Creations Tailoring, Dorota Kulik 630205-6200
Kulik Remodeling Inc., 630-439-4210
Beau Flooring, Rafal Kulik, 630-802-7147
Smiles of Lombard, Dr. Monika Tyszkowski,
630-376-6176
Dochód z Biesiady Szlacheckiej przyniósł:
$13,503.00.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o zbadanie
ważności małżeństwa. Spotkanie
- po wcześniejszym uzgodnieniu
daty
BIESIADA SZLACHECKA - PODZIĘKOWANIE
Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy
przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia
naszej Biesiady Szlacheckiej, dla wszystkich,
którzy wzięli w niej udział, a szczególnie dla
naszych Sponsorów, którzy wsparli
tegoroczną Biesiadę Szlachecką:
Dziekujemy naszym sponsorom za wsparcie
tegorocznej Biesiady Szlacheckiej
Polish & Slavic Federal Credit Union, Glendale
Heights, IL
Przedszkole Bajka w Addison, 771-771-1017
Joanna and Andrzej Sadelski
Biuro Tlumaczen Plus , Katarzyna Jankowski ,
Addison, IL, 630-607-0460
Dr. Bozena Scigacz, Addison, IL 630-458-0688
Lowell Foods International
Dr. Michal Szczupak
Polmart Travel, Addison, IL 630-628-8545
Lukasz & Edyta Sierak
Robert & Anna Tkacz
King's Hall Banquets, Lombard IL 630-620-9177
Montrose Deli, Chicago, IL
Magdalena Licensed massage therapist 847890-9147, Addison, IL
Kaczor and Assoc. LTD., Schaumburg, IL 847584-1040
One Stop Insurance, Beata Nitecki, Addison, IL
630-400-8111
Doma Shipping and Travel, Roselle, IL
The Life Image, Robert Roszkowski
Quest for English, Monika Krawczyk
Beauty Lab,Schaumburg, IL

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
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
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.
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...

Nie można modlić się jak
papugi. Trzeba wejść w
tajemnicę
Tak bardzo jesteśmy
miłowani przez Boga.
Jeśli rozpadłyby się
nawet wszystkie nasze
ziemskie miłości, a nie
zostało by nam w ręce
nic innego jak tylko pył, to zawsze jest dla nas
wszystkich płonąca, jedyna miłość Boga.
Pierwszym krokiem każdej modlitwy chrześcijańskiej
jest wejście w tajemnicę ojcostwa Boga. Kolejna
katecheza papieża Franciszka na temat modlitwy
"Ojcze Nasz".
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dzisiejsza audiencja odbywa się w dwóch miejscach
- najpierw spotkałem się z wiernymi z Benewentu,
którzy byli w bazylice św. Piotra. A teraz – z wami.
Zawdzięczamy to delikatności Prefektury Domu
Papieskiego, która nie chciała, byście się zaziębili.
Trzeba im za to podziękować. Dziękuję!
Kontynuujemy katechezy na temat „Ojcze nasz”.
Pierwszym krokiem każdej modlitwy chrześcijańskiej
jest wejście w tajemnicę ojcostwa Boga. Nie można
modlić się jak papugi. Albo wejdziesz w
tajemnicę, będąc świadomy, że Bóg jest twoim
ojcem, albo nie będziesz się modlił. Jeśli modlisz
się z innym nastawieniem – to nie modlisz się. Jeśli
chcę się modlić, to muszę uznać, że Bóg jest moim
ojcem i zaczyna się tajemnica. Aby zrozumieć jak
bardzo Bóg jest naszym ojcem, myślimy o
postaciach naszych rodziców, ale zawsze musimy je
„udoskonalić”, oczyścić. Mówi o tym również
Katechizm Kościoła Katolickiego: „Oczyszczenie
serca dotyczy powstałych w naszej historii osobistej i
kulturowej wyobrażeń ojca lub matki, które wpływają
na naszą relację do Boga” (nr 2779).
Nikt z nas nie miał doskonałych rodziców, podobnie
jak my, z kolei nigdy nie będziemy doskonałymi
rodzicami ani pasterzami. Wszyscy mamy wady.
Nasze związki miłości zawsze przeżywamy pod
znakiem naszych ograniczeń, a także naszego
egoizmu, dlatego są one często skażone
pragnieniami posiadania lub manipulowania innymi.
Dlatego niekiedy deklaracje miłości przeradzają się
w uczucia gniewu i wrogości. „Popatrz twych dwoje
przed tygodniem tak bardzo się kochało, a dzisiaj
śmiertelnie się nienawidzą”. To widzimy każdego
dnia, z tego właśnie powodu, że wszyscy mamy w
swoim wnętrzu przykre korzenie, które nie są dobre,
i czasami wychodzą na wierzch, czyniąc zło.
Stąd, gdy mówimy o Bogu jako o „ojcu”, myśląc
o obrazie naszych rodziców, szczególnie jeśli

nas
kochają,
jednocześnie
musimy
iść
dalej.Ponieważ miłość Boga pochodzi od Ojca „który
jest w niebie”, zgodnie z wyrażeniem, do którego
używania zaprasza nas Jezus: jest to miłość
całkowita, jakiej my w tym życiu zasmakowujemy
jedynie niedoskonale. Mężczyźni i kobiety są
wiecznie żebrakami miłości, potrzebujemy miłości,
szukają miejsca, w którym byliby ostatecznie
kochani, ale go nie znajdują. Jak wiele w naszym
świecie jest zawiedzionych miłości!
Grecki bóg miłości jest najbardziej tragiczny ze
wszystkich: nie jest jasne, czy jest on istotą anielską,
czy też demonem. Mitologia mówi, że jest on synem
Porosa i Penii, czyli przebiegłości i ubóstwa, którego
losem jest niesienie w sobie samym nieco rysów
tych
rodziców.
Stąd
możemy
myśleć
o
ambiwalentnej naturze ludzkiej miłości: zdolnej do
rozkwitania i agresywnego życia w pewnej godzinie
dnia, a zaraz potem usychania i obumierania; to co
pojmuje, zawsze jej umyka (por. PLATON, Uczta,).
Istnieje pewne wyrażenie proroka Ozeasza, które
bezlitośnie ukazuje wrodzoną słabość naszej miłości:
„Wasza miłość jest jak poranny obłok, jak rosa, która
wcześnie znika” (6, 4). Oto, czym jest często nasza
miłość: obietnicą, którą trudno dotrzymać,
usiłowaniem,
które
wkrótce
wysycha
i
wyparowuje, trochę tak jak rano, gdy słońce
wschodzi i usuwa nocną rosę.
Ileż razy my, ludzie kochaliśmy w taki sposób słaby i
niestały - doświadczyliśmy tego, że kochaliśmy, ale
ta miłość się rozpadła, lub stała się słabą – wszyscy
tego doświadczyliśmy. Pragnąc miłości, zderzyliśmy
się z naszymi ograniczeniami, z ubóstwem naszych
sił: nie mogąc dotrzymać obietnicy, która w dniach
szczęścia zdawała łatwa do realizacji. W końcu
nawet apostoł Piotr się lękał i musiał uciekać, nie był
wierny w umiłowaniu Jezusa. Zawsze istnieje ta
słabość, która sprawia, że upadamy. Jesteśmy
żebrakami, którym w drodze grozi, że nigdy nie
znajdą w pełni tego skarbu, którego szukają od
pierwszego dnia życia: miłości.
Jest jednak inna miłość, miłość Ojca „który jest
w niebie”. Nikt nie powinien wątpić, że jest
adresatem tej miłości. On nas kocha, mnie miłuje –
możemy powiedzieć. Jeśli nawet nasz ojciec i matka
nas nie kochali – hipoteza mająca potwierdzenie w
dziejach - to jest Bóg w niebie, który kocha nas tak,
jak nikt nigdy tego nie uczynił i nie może uczynić.
Miłość Boga jest zawsze niezmienna. Prorok Izajasz
mówi – posłuchajcie, jakie to piękne!: „Czy może
kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może
nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet
ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto
wyryłem cię na moich dłoniach” (49, 15-16). Dzisiaj
tatuaż jest w modzie: „wyryłem cię na moich
dłoniach”. Zrobiłem sobie twój tatuaż na moich
dłoniach jestem na dłoniach Boga i nie mogę tego
usunąć. Miłość Boga jest jak miłość matki, która

nigdy nie może zapomnieć o swoim dziecku. „Lecz
gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o
tobie!”. To jest miłość doskonała! Tak bardzo
jesteśmy miłowani przez Boga. Jeśli rozpadłyby
się nawet wszystkie nasze ziemskie miłości, a nie
zostało by nam w ręce nic innego jak tylko pył, to
zawsze jest dla nas wszystkich płonąca, jedyna
miłość Boga.
W głodzie miłości, który wszyscy odczuwamy, nie
szukajmy czegoś, co nie istnieje: jest on natomiast
zaproszeniem do poznania Boga, który jest ojcem.
Taka była na przykład droga nawrócenia św.
Augustyna: młody i błyskotliwy retor szukał po prostu
wśród stworzeń czegoś, czego nie mogło mu dać
żadne stworzenie, aż któregoś dnia miał odwagę
wznieść spojrzenie. I tego dnia poznał Boga, Boga,
który miłuje.
Wyrażenie „w niebie” nie chce wyrażać dystansu, ale
radykalną odmienność, inny wymiar miłości, miłość
niestrudzoną, która będzie trwała zawsze, która jest
zawsze w zasięgu ręki. Wystarcza powiedzieć:
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie…” – a ta miłość
przychodzi.
Dlatego nie lękajcie się! Nikt z nas nie jest
sam. Jeśli nawet na nieszczęście twój ojciec ziemski
zapomniał o tobie, a ty żywiłeś do niego urazę, nie
odmówiono tobie podstawowego doświadczenia
wiary chrześcijańskiej: poznania, że jesteś
umiłowanym dzieckiem Bożym i że nie ma nic w
życiu, co mogłoby ugasić Jego namiętną miłość do
ciebie. 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+.
Na spotkanie 27 lutego ok godz. 7.45pm
zapraszam młodzież 12-15. Temat spotkania: Twój
świat, czyli świat wirtualny kontra rzeczywisty.
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 28 lutego rozpoczniemy Mszą Świętą o
godz. 7:00pm, następnie będzie konferencja:
Praktyki pokutne – znaczenie ich w rozwoju
duchowym.
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

Centrum Pastoralnymi. Zaprasza ks. Piotr Janas
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.

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.

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)
Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.

268-8766.

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

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.

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) 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
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.

Młodzież
Po krótkiej przerwie świąteczno – kolędowej,
13 lutego br., odbyło się pierwsze spotkanie
młodzieżowe dla obu grup 12-15 lat i 16+.
Rozpoczęliśmy je Mszą św. w języku angielskim.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w Eucharystii
angażując się w czytania liturgiczne. Podczas
kazania ks. Tomasz Pietrzak SChr zachęcał
młodzież i rodziców, by nie poddawać się, ale z
wiarą w miłosierdzie Boże ciągle powstawać, by
widzieć dobro, które jest w każdym człowieku. Ks.
Tomasz podkreślił również, że warto, aby młodzież
uczyła się spowiedzi w języku angielskim, ponieważ
mieszka w Stanach Zjednoczonych i może czasem
nie mieć możliwości do korzystania z sakramentów w
polskich parafiach.
Po Mszy św. była okazja do wspólnej rozmowy,
uśmiechu i poczęstunku słodkościami.
Podczas przerwy świąteczno – kolędowej,
młodzież z parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard
zaangażowała się w zorganizowanie walentynek dla
osób przebywających w jednym z domów seniora.
Oprócz pięknego koncertu i własnoręcznie
wykonanych
upominków,
młodzież
dała
mieszkańcom
domu
seniora
to,
co
jest
najcenniejsze:
swoją
obecność
i
ciepło.
Walentynkowe odwiedziny są początkiem dzieła,
które może coraz bardziej obfitować w dobre owoce.
Prawdopodobnie kolejne odwiedziny będą miały
miejsce już w kwietniu br.
Dziękujemy za zaangażowanie wszystkich, którzy
przyczynili się do tego dzieła.

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)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: Ania
(773)322-3605

