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 3 marca – Ósma Niedziela Zwykła
Wejście:
Pod Twą obronę (311)
Ofiarowanie:
Chrystus, Chrystus (287).
Komunia św.:
Jezu miłości Twej (193)
Dziękczynienie:
Jezusowi cześć i chwała (181).
Zakończenie:
Gdy klęczę przed Tobą ( 369)
Czytania:
Syr 27, 4-7 Ps 92; 1 Kor 15,54b-58;
Łk 6,39-45
Psalm responsoryjny

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Dziś zostałam pociągnięta jakąś
dziwną mocą do czynu , muszę się
opierać temu pociągowi, bo inaczej
poszłabym natychmiast w tym
kierunku. (Dz 1027)
ROZWAŻANIA
Ósma Niedziela Zwykła
Łk 6,27-38
„Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia” – przypomina
wzięty z Listu do Filipian werset przed
Ewangelią. Ważne przypomnienie: skoro
jesteście źródłem światła w świecie, wasze
światło nie może dymić i kopcić, być mdłe i na
tyle słabe, że niczego nie rozświetlać. I o tym w
sumie jest Ewangelia tej niedzieli.
To ciąg dalszy tego, co słyszeliśmy przed
tygodniem i dwa tygodnie temu: fragment mowy
Jezusa na równinie. Przypomnijmy, Jezus
najpierw wygłasza swoje błogosławieństwa oraz
„biada”.
Błogosławieństwo
dla
biednych,
głodnych, płaczących i prześladowanych, biada
dla sytych i zadowolonych z siebie. Potem głosi,
że chrześcijanin musi być lepszy, niż nakazuje
to zwyczajna ludzka przyzwoitość: ma kocha
cnie tylko tych, którzy dla niego są dobrzy, ale i
swoich nieprzyjaciół. I więcej, ma być ostrożny w
sądach o bliźnich pamiętając, że kiedyś
odmierza mu taką sama miarą, jaką on mierzy.
Gdy więc Jezus mówi w Ewangelii czytanej tej
niedzieli o tym, że ślepy nie może prowadzić
ślepego, że trzeba dostrzegać także własne
błędy i ze drzewo poznaje się po owocach jest
to dalszy ciąg tego nauczania. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że to ostry sprzeciw wobec tych
nauczycieli, którzy chcieliby to wcześniejsze
nauczanie Jezusa zdezawuować, zmiękczyć,
poddać takiej egzegezie, która by wypaczyła
jego sens. Tak, zdecydowanie Bóg jest po
stronie uciskanych, Bóg domaga się byśmy
kochali bliźniego bez względu na okoliczności i
byśmy w sądach wobec bliźnich zachowali jak
najdalej idący umiar. Tak, bo słowa które
słyszymy
tej
niedzieli
są
po
prostu
przeciwstawieniem się tym, którzy by usiłowali tę
naukę Jezusa jakoś zmieniać czy zmiękczyć...
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?
Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie

przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w
pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a
nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak
możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że
usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas
gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a
wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka
brata
swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły
owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc
wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje
się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani
z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry
człowiek z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca
mówią jego usta».
Uważaj
kogo
słuchasz, uważaj,
kogo
traktujesz jako swego nauczyciela. Zobacz,
co wydobywa ze skarbca swojego serce. Jeśli
złość, irytację, obelgi, o nienawiści już nie
mówiąc, to nie jest to nauczyciel, którego
powinieneś słuchać. Jeśli sączy ci jad daleko
posuniętej
podejrzliwości
wobec
innych,
pomówień, doszukiwania się złych intencji, to
nie jest ktoś, kto powinien cię kształtować. To
ślepiec, który co najwyżej doprowadzi cię do
upadku. Słuchaj tego, w którego mowie widać
owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie. Słuchaj takiego, w
którym widzisz ślady prawdziwej miłości znane z
listu św. Pawła do Koryntian:
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Słuchaj takiego, w którym odnajdujesz
umiłowanie dla drogi błogosławieństw, a

stroniącego od postaw, wobec których Jezus
wypowiada swoje „biada”. Słuchaj tego, który
głosi, że masz być dobry jak Bóg, a nie tego że
masz szukać okazji do odwetu. Słuchaj tego,
który nie sądzi i nie potępia...
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek –4 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Heleny
Dziadkowiec
8:00am Za Parafian
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Rózy z
okazji urodzin
7:00pm + Jan Biduś
Wtorek – 5 marca
8:00am Za Parafian
8:00am + Antoni Przeklasa
8:00am + Kazimiera Andrychowska
7:00pm + Jan Leończuk w 6 rocznicę śmierci
Środa – 6 marca –Środa Popielcowa
8:00am ++ Rozalia i Czesław Woźniak i za
zmarłych z Rodziny
12:00pm ++ Marian i Zuzanna Sawiccy
4:00pm + Daniel Masłowski
6:00pm ++ Teresa i Czesław Luter
8:00pm + Hubert Podstawski
Czwartek – 7 marca
8:00am + Kazimierz Miękczyński
7:00am ++ Stanisława i Ryszard Stępień, Irena i
Eugeniusz Jaruzelski
7:00pm + Mieczysław Stępień
7:00pm + Aleksander Gawin

Piątek –8 marca
8:00am + Aleksander Gawin
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Tomasza
8:00am + Antonina Słowakiewicz
7:00pm ++ Genowefa i Józef Szlachta
Sobota – 9 marca
8:00am + Aleksander Gawin
8:00am ++ Józefa Topolska i zmarli z Rodziny
9:00am + Kazimierz Liszka
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu – 10
marca
6:00pm (Sobota) ++ Anna i Filip Bielecki,
Karolina i Jan Chudera
7:00am + Anna Graboś
9:00am ++ Józefa i Aleksander Topolski
11:00am + Mieczysław Nowak w 2 rocznicę
śmierci
1:00pm O szczęśliwe rozwiązanie i łaskę
zdrowia dla dziecka
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Aleksander Wojnicki
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W niedzielę 10 marca zostaną ochrzczeni:
Emma Józefowicz; Sophie Rita Boron, Mark
Krzysztofiak, Alex Karpiński, a w
niedzielę 24 marca: Marcel
Roszkowski.
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
W sobotę 9 marca zapraszam na
spotkanie formacyjne do kościoła
pw.
Miłosierdzia
Bożego
w
Lombard o godz. 4.00pm. tych
Kandydatów do Bierzmowania i ich
Rodziców, którzy nie byli obecni 2 marca,
Spotkania są czasem na wszelkie pytania i
wyjaśnianie
wątpliwości
dotyczących
przygotowania i samego Bierzmowania.

ZA IN dla Kandydat w do Bierzmowania
ze
Szkoły
Św.
Faustyny
zostanie
przeprowadzony w ramach lekcji religii w dniach
8 i 9 marca 20 9r. Kandydaci tzw. niezrzeszeni
na
egzamin
przychodzą
do
Centrum
Pastoralnego
6 marca na godz.
pm.
Kandydaci z innych szkół polskich egzamin
uzgadniają ze swoimi Katechetami.
apisy do Bierzmowania w 2 9r. 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
dla dzieci ze Szkoły Św. Faustyny
oraz 18 maja 2019 dla dzieci ze
szkół w Schaumburgu, Itasca i
Naperville.
PODZIĘKOWANI ZA DONACJ
Niedziela 24 lutego: $ 10,583.00
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!

WIELKI POST

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele
katolickim
okres
Wielkiego
Postu
czyli
czterdziestodniowej pokuty.
Ma on pobudzić katolików do podjęcia
zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.
Post trwa do Wielkanocy, która w tym roku przypada
21 kwietnia. W Środę Popielcową katolicy
rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40
stanowi w Piśmie św. wyraz pewnej dłuższej całości,
czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie
człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim
Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko
czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni
na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego
publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia
biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po
których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści
lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi
obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na
Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice

Prawa. Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim
specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii
pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym,
dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna,
braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez
inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z
liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na
wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje
się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty
wiernych do największego święta chrześcijan, jakim
jest Wielkanoc. Wielki Post jest także okresem
przygotowania katechumenów do chrztu. Każda
niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a
na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany
jest sam chrzest. Tradycyjnemu obrzędowi posypania
głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową
słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się
obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię". Sam zwyczaj posypywania głów
popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu
kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w
starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion
indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w
Księdze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja
tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w.
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą
z X w. W następnym wieku papież Urban II
wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym
Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że
popiół do posypywania głów wiernych pochodził z
palm poświęconych w Niedzielę Palmową
poprzedzającego roku.
ŚRODA POPIELCOWA
W Środę Popielcową, 6 marca,
Msze święte z posypaniem
głów
popiołem
zostaną
odprawione o godz. 8:00am,
12:00pm, 4:00pm, 6:00pm i
8:00pm.
W
tym
dniu
obowiązuje post ścisły.
DROGA KRZYŻOWA
apraszamy
na nabożeństwo
Drogi Krzyżowej, w każdy piątek
Wielkiego Postu, w kościele o godz.

3: pm i 8:
dla dzieci.

pm oraz w środy o godz. 6:

pm

GORZKIE ŻALE
apraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz.
3: pm w kościele.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o zbadanie
ważności małżeństwa. Spotkanie
- po wcześniejszym uzgodnieniu
daty
BIESIADA SZLACHECKA - NAGRODY
Pozostały do odebrania trzy nagrody
wylosowane podczas Biesiady Szlacheckiej:
Numery losów:
966026
966763
966811
wycięzcom gratulujemy wygranej i prosimy o
odebranie nagród w Biurze Parafialnym.
PODATKI, PODATKI...
bliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o
donacjach złożonych w roku 2 8, prosimy o
zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry
Krystiany, lub wypełnienie formularza i
zostawienie go w zakrystii.
aświadczenie
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 PRZ D AŁŻ ŃSKI
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.
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
apraszamy
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

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
Młodzież utalentowaną muzycznie i
lubiącą śpiewać zapraszamy do
scholii
młodzieżowej.
Próby
odbywają się w każdy czwartek o
godz. 8:3 pm w kościele. Scholę prowadzi p. Bartek
Cieżobka.
MŁODZIEŻ

MINISTRANCI
Wszystkie
informacje
dotyczące
ministrantów znajdują się na stronie
internetowej
Parafii.
Opiekunem
ministrantów jest ks. Piotr Janas SChr.

Na spotkania młodzieżowe zapraszam w środy
po Mszy Świętej wieczornej ok. : pm do
Centrum Pastoralnego. W tym roku spotkania
odbywają się w dwóch grupach: młodszej 2-15
lat i starszej 16+.
W środę 6 marca nie będzie spotkania
młodzieżowego, ze względu na to, iż jest to
Środa
Popielcowa.
Zachęcam
do
uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii i
posypaniu gł w popiołem.
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi. 
Aktualne informacje znajdziecie zawsze na FB:
http://bit.ly/2w65Pow nazwa grupy zamkniętej:
Lombard - Młodzież).
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.

SCHOLA DZIECIĘCA
”Boże
Perełki”
apraszamy 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.

ZESPÓŁ „MISERICORDIA”
espół muzyczny „Misericordia towarzyszy
Liturgii Mszy świętych i różnych nabożeństw.
Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała
się w przeżywanie młodzieżowych
niedzielnych Mszy świętych o godz.
: pm. Próby zespołu odbywają się we
wtorki o godz. 8:00pm. Zespół prowadzi p. Jacek

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...
GRUPY PARAFIALNE
OAZA DZIECI BOŻYCH
Dzieci zapraszamy na spotkania Oazy
Dzieci Bożych, które odbywają w
czwartki o godz. 18:30 w Centrum
Pastoralnym:
w i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 lat,
w 2 i czwartek miesiąca dzieci od
lat.
Spotkania rozpoczną się od października.
Opiekunem grupy jest siostra Magda.

Krępulec: 63 )2
ks. Proboszcz.
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. Opiekunem zespołu jest

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 7 marca rozpoczniemy
szą
Świętą o godz. 7:00pm, następnie po
wprowadzeniu do medytacji ks. Tomasza
Pietrzaka SChr będziemy modlić się Słowem
Bożym Łk 4,1-13 (Kuszenie na pustyni).
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:
63 )

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: am. Opiekun grupy: ks. Tomasz
Pietrzak SChr.
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
Spotkania Kręgu Biblijnego
„ acheusz” 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. :3 pm w Centrum
Pastoralnym. Osoby, które pragną
zapisać się do chóru, prosimy o kontakt
z panem organistą bigniewem Blicharzem: .
616-9284.
Opiekę duchową nad chórem sprawuje
Proboszcz.

3 ks.

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- 3 8. 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. 63 )
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 :
rano. W środę
klinika aborcyjna jest nieczynna.
głoszenia i
szczegóły u p. Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net.
GRUPA RÓŻAŃCOWA

miana tajemnic różańcowych Grup
Żywego Różańca odbywa się w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca,
po mszy świętej o godz. 9: am w
kaplicy Św. Faustyny, natomiast
Dziecięcego Koła Różańcowego po
mszy świętej o godz. : am w Bibliotece Verbum.

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: pm w Centrum
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 4423755

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
Powstał jako efekt rekolekcji, które
odbyły się w 2
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.:
3)
- 3 . Opiekę duchową
sprawuje ks. Piotr Janas SChr.

KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W drugie soboty miesiąca o godz. 3:
Centrum Pastoralnym odbywają się
spotkania członków Klubu Seniora.
Wszystkich chętnych zapraszamy.
Kontakt: Marianna
ygadło: 63 )
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.

ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”
Zapraszamy dzieci w wieku
od 4 - lat do zespołu tańca
ludowego. ajęcia odbywają
się w każdy poniedziałek w
godz. 5:00pm - 6:30pm w
Centrum
Pastoralnym.
espół prowadzony jest
przez panią Irenę Jarocińską: 63 )

6-5401

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: pm
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

pm w

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.

Rozpoczęcie wiosennego cyklu
formacyjnego Odnowy w Duchu Św.
Po krótkiej przerwie kontynuujemy naszą
formację permanentną, która jest niezwykle ważna
dla rozwoju życia duchowego każdego człowieka.
Podczas naszych spotkań nadal będziemy pochylać
się nad pewnymi elementami zdrowej duchowości,
m.in. uczyć się szukania woli Bożej w naszej
codzienności, zwykłości ludzkiego życia, rozumieć
modlitwę jako spotkanie z Bogiem w ciszy, w głębi
serca. Wszystko po to, by stawać się rozeznającą
wspólnotą, którą łączy wspólny cel: większa chwała
Boża.
a nami już dwa spotkania:
1. Pierwsze, które miało miejsce
lutego, jak
zawsze rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, po
której ks. Tomasz Pietrzak SChr przybliżył temat
Duchowość – czym jest i po co.
W szczególny sposób Opiekun Odnowy podkreślił
znaczenie wytrwałości i refleksji w życiu duchowym.
Wytrwałości, która pomaga rozpoczynać wciąż na
nowo każdego dnia drogę do Boga, akceptować
codzienność, spełniać czyny, na które nie mamy

ochoty, ale przez które Bóg również ofiarowuje nam
samego siebie. Refleksja zaś jest ważnym czasem
na zauważenie rzeczywistości Boga, który jest nas
ciekawy, by móc dać jak najlepszą możliwą
odpowiedź, na to co dzieje się w moim życiu. W
aspekcie psychologicznym można było również
usłyszeć jak nasze wychowanie, nasze przekonania
z dziecięcych lat mają wpływ na nasz obraz Boga i
tym samym relację z Nim. Pod koniec konferencji ks.
Tomasz zachęcił wszystkich do codziennego
ćwiczenia, by dostrzegać, jak dużo jest łaski Bożej w
życiu każdego z nas. Wszystko bowiem co jest w
nas, oprócz grzechu, jest dobre.

Najświętszego Sakramentu ks. Tomasz zaprosił
wszystkich do dzielenia w grupach.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą
wspólną modlitwę, w jej przygotowanie, którzy swoją
obecnością odpowiedzieli na nasze zaproszenie. a
tydzień też czekamy na Was.

Spotkanie zakończyło się wspólnym dzieleniem w
grupach. Wszyscy obecni otrzymali materiały
pogłębiające temat zdrowej duchowości.
2. … jesteśmy w łonie Kościoła, aby ogrzać się
miłością Boga …
Drugie spotkanie - 21 lutego 2019- Odnowy w Duchu
Św. miało charakter otwarty i każdy kto chciał, bez
względu na przynależność do Wspólnoty, mógł brać
w nim udział. Spotkanie rozpoczęło się wspólną
Eucharystią w Kościele, podczas której zgromadzeni
wysłuchali homilii ks. Tomasza Pietrzaka SChr.
Nawiązując do czytań liturgicznych, szczególnie
ewangelii Mk 8,27-33, ks. Tomasz podkreślił, że
bardzo ważne jest, aby w życiu zmieniać swoje
myślenie z ludzkiego na Boże. Nie jest to łatwe, bo
wymaga od nas zakwestionowania swoich potrzeb
w znaczeniu zachcianek), czy też uznania, że nie
wszystko potrafimy. Jest to jednak naturą naszego
człowieczeństwa, które w bóstwie Jezusa zostało
podniesione do najwyższej rangi. W trakcie homilii
ks. Tomasz zachęcił też do refleksji: za kogo Ty
uważasz Jezusa, kim On jest dla Ciebie, do czego
Cię zaprasza oraz zachęcił do szukania tego, co jest
Twoim rzeczywistym powołaniem, by wzmacniać
Boże myślenie.
Po Mszy św. rozpoczęła się Adoracja Najświętszego
Sakramentu
muzycznym
uwielbieniem
z
towarzyszeniem gitary. W trakcie tej części spotkania
omadlaliśmy przyniesione intencje. Był też czas na
chwile ciszy, wejście w osobistą, intymną relację z
Bogiem, aby będąc w łonie Kościoła ogrzać się
miłością Boga. Po końcowym błogosławieństwie

O ŁOSZ NI 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 : pm
 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 6 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
miesięcy), w godz.
:3 -16:30 od
poniedziałku do piątku w Addison. Kontakt: Ania
(773)322-3605

