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 10 marca – I Niedziela Wielkiego
Postu
Wejście:
Bliskie jest Królestwo Boże (91)
Ofiarowanie:
O Krwi Najdroższa (104).
Komunia św.:
Ja wiem w kogo ja wierzę (140)
Dziękczynienie:
Duszo Chrystusowa (94).
Zakończenie:
Matko Najświętsza ( 253)
Czytania:
Pwt 26, 4-10 Ps 91; Rz 10,8-13;
Łk 4, 1-13
Psalm responsoryjny
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Z Dzienniczka świętej Faustyny
21.III. 1937. Niedziela Palmowa. W
czasie Mszy świętej dusza moja
została pogrążona w goryczy i
cierpieniach Jezusa. Jezus dał mi
poznać ile cierpiał w tym triumfalnym
pochodzie. Hosanna odbijało się w
Sercu Jezusowym echem – ukrzyżuj. Dał mi
Jezus odczuć to w sposób szczególny. (Dz
1028)
ROZWAŻANIA
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Łk4, 1-13
Celem życia chrześcijańskiego jest świętość, czyli
zjednoczenie z Trójjedynym Bogiem w miłości.
Przeszkodą w zdobywaniu świętości jest grzech,
który ma swoje źródło w uleganiu różnorakim
pokusom podsuwanym przez diabła. Najbardziej jest
w nas atakowany głód chwały, czułości, miłości oraz
komfortu, wygody i zabezpieczenia.
Dzięki temu, że diabeł kusił Jezusa, wiemy, co
oferuje nam i co w nas samych jest najbardziej
„wygłodniałe”. Jeżeli wraz z Jezusem zostaliśmy
ochrzczeni w Duchu Świętym, to Duch poprowadzi
nas na spotkanie z pokusami, których nigdy nie
zabraknie w naszym życiu. Kuszenie Jezusa jest
wewnętrzną walką i zejściem na poziom ludzkich
zagrożeń, by podźwignąć człowieka. Jednocześnie
ostrzega przed najbardziej podstawowymi próbami.
Po pierwsze, będziemy kuszeni, aby mierzyć nasze
życie raczej miarą ludzkiego dostatku, aniżeli słowa
Bożego. Po drugie, będziemy kuszeni, by nawet
duchowe dary obrócić na własną chwałę, a nie na
chwałę Boga i braci. Po trzecie, będziemy kuszeni,
by osiągać dobre cele postępując „na skróty”. Jeśli
mamy uniknąć nieszczęść, będących konsekwencją
ulegania pokusom, musimy wraz z Jezusem
schronić się na pustyni słowa Bożego.
Pokusa namawia nas, pociąga i kierunkuje na zło.
Zwykle jednak zło uobecnione w pokusie nie jest na
początku wyraźne. Najczęściej kuszony uświadamia
je sobie tylko mgliście, zawsze bowiem pojawia się
ono w przebraniu jakiegoś dobra. Pokusa rzadko
więc uderza w rzecz zakazaną bezpośrednio.
Najczęściej staje na drodze jako łatwy sposób
zaspokojenia
autentycznej
potrzeby,
która
nieoczekiwanie łączy się z rzeczą zakazaną. Tak
było w pierwszym kuszeniu, którego opis mamy w
Księdze Rodzaju. Kuszona przez węża Ewa widzi,
że zakazany owoc „jest rozkoszą dla oczu” (Rdz
3,6).
Kuszenie może mieć znaczenie zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Jezusa prowadzi na pustynię Duch,
który kształtuje w Nim postawę posłuszeństwa
wobec woli Ojca. Ale za Duchem idzie diabeł,

krzewiciel nieposłuszeństwa i adwokat oparcia się na
własnej woli, oderwanej od woli Bożej. Wprawdzie
Duch i diabeł mają udział w jednym dziele, to jednak
chodzi im o różne sprawy. Duch chce potwierdzić
Boże synostwo Jezusa, natomiast diabeł chce Go
odwieźć od pełnienia woli Ojca.
Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu
przedstawia konfrontację Jezusa z trzema pokusami
i trzy odniesione przez Niego zwycięstwa. Chrystus
Pan odrzuca wszystkie propozycje diabła. Jest więc
dla nas wzorem, ale i wsparciem w chwilach
kuszenia. Dlatego, jak naucza św. Jan Paweł II,
„Podczas czterdziestu dni Wielkiego Postu wierzący
mają pójść za Chrystusem na ‘pustynię’, by razem z
Nim stawić czoła duchowi zła i go pokonać. Jest to
wewnętrzna walka, która decyduje o kształcie
naszego życia. (…) Pokorna i ufna modlitwa,
umocniona przez post, pozwala przejść nawet
najtrudniejsze próby i daje odwagę potrzebną, by zło
zwyciężać dobrem” (Anioł Pański, 9.03.2003). I my,
kiedy będziemy zabiegać o łączność, komunię z
Chrystusem, odniesiemy zwycięstwo, powtarzając za
św. Pawłem: „Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia”.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 11 marca
8:00am Za Parafian
8:00am + Antonina Słowakiewicz
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Zofii i Andrzeja Sroki
7:00pm + Aleksander Gawin
Wtorek – 12 marca
8:00am + Stanisław Włosek Jr
7:00pm + Henryka Wiatr
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Marii i Ryszarda Olszewskich
7:00pm + Aleksander Gawin
Środa – 13 marca

8:00am + Aleksander Gawin
7:00pm + Bogdan Kuczek
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Krystyny
Stępień z okazji imienin
7:00pm O Dary Ducha świętego i opiekę Matki
Bożej dla Doroty Nosek z okazji urodzin
Czwartek – 14 marca
8:00am + Aleksander Gawin
8:00am + Bronisława Szczepańska
7:00pm ++ Zbigniew i Stanisława Samson
7:00pm + Zdzisław Drelich
Piątek –15 marca
8:00am + Aleksander Gawin
8:00am + Maria Sowiński
8:00am O Boże błogosławieństwo z okazji 18
urodzin Wiktorii Giżyński
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i
Bogdana Pajor
Sobota – 16 marca
8:00am + Aleksander Gawin
8:00am + Bożena Wieczorek
9:00am ++ Andrzej Piaskowski i Stanisława
Zygarlicka
Druga Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca
6:00 pm ( sobota) Dziękczynna z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla członków grupy AA
oraz ich rodzin i przyjaciół z okazji 10 rocznicy
powstania grupy AA.
7:00am + Celina Mentel w 8 rocznicę śmierci
9:00am ++ Jan i Władysława Baltaziuk
11:00am + Danuta Jąkała
1:00pm + Anna Hanek w 8 rocznicę śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Aleksander Gawin
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, a w sobotę 30
marca: Klara Elizabeth Masio.
Spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę,
20 marca o godz. 7:45pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.

BIERZMOWANIE
Próby przed Bierzmowaniem:
6 kwietnia godz. 3.00pm – próba,
a po niej możliwość spowiedzi dla
Kandydatów do Bierzmowania
11 kwietnia godz. 7.30pm – próba
dla wszystkich Kandydatów i Świadków do
Bierzmowania.
Obecność na próbach obowiązkowa!
EGZAMIN
dla
tzw.
niezrzeszonych
Kandydatów do Bierzmowania odbędzie się 16
marca o godz. 4pm. w Centrum Pastoralnym.
Zapisy do Bierzmowania w 2019r. zostały
zakończone.
Termin Bierzmowania: 13 kwietnia 2019r. godz.
11.00am. Spotykamy się 30 minut wcześniej,
czyli o 10.30am. Pamiętamy o odpowiednim
stroju.
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.

Adres
naszej
strony
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!
WITAMY NOWYCH PARAFIAN
W ostatnich dniach do naszej parafii zapisały się
następujęce osoby:
Konrad i Ewelina Józefowicz
Natalia Ligęska
Marzena i Rafał Zychowski
Paulina Szela
Jacek i Agnieszka Zelasko
Katarzyna i Dariusz Kruk
Grzegorz Rzedzian
Witamy bardzo serdecznie w Parafii Bożego
Miłosierdzia i zachęcamy wszystkich, którzy
uczęszczają do naszego kościoła, a nie są
jeszcze zapisani, aby się zapisali.

WIELKI POST

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 3 marca: $ 10,533.00
Składka diecezjalna: $ 4,506.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 10 marca 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"

parafialnej:

DROGA KRZYŻOWA
Zapraszamy
na nabożeństwo
Drogi Krzyżowej, w każdy piątek
Wielkiego Postu, w kościele o godz.
3:00pm i 8:00pm oraz w środy o
godz. 6:00pm dla dzieci.

GORZKIE ŻALE
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz.
3:00pm w kościele.
REKOLEKCJA WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne dla
dorosłych odbędą sie w
dniach od piątku 29 marca
do wtorku 2 kwietnia;
wygłosi je ksiądz Bogdan
Molenda SChr, proboszcz parafii Matki Bożej
Zwycięskiej w Chatham, ON.
Rekolekcje dla dzieci odbędą się w dniach od 8
do 10 kwietnia.

JUBILEUSZ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
Serdecznie zapraszamy wszystkich na Jubileusz
10 - lecia Konsekracji naszej Świątyni, w sobotę
27 kwietnia:
Uroczysta Msza święta: 6:00pm
Bankiet: 7:00pm w King’s Hall Banquets.
Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty
Smoter (630) 740-2749 i pani Agnieszki
Stankiewicz (630) 863-3933.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o zbadanie
ważności małżeństwa. Spotkanie
- po wcześniejszym uzgodnieniu
daty
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA
POCZĘTEGO
Zapraszamy do podjęcia
corocznego dzieła
modlitwy w obronie dzieci
nienarodzonych, którym
grozi zagłada. Uroczysta
Msza św z ceremonią
przyrzeczeń odbędzie się
w poniedziałek 25 marca
o godzinie 19:00.
„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje,
Mnie przyjmuje” (Mt 18,5)
INAUGURACJA RODZINNEGO KONGRESU
EWANGELIZACYJNEGO
W niedzielę 17 marca o godzinie 12:15, w
kościele Świętej Trójcy w Chicago, odbędzie się
Msza Święta inaugurująca Rodzinny Kongres
Ewangelizacyjny „W poszukiwaniu Jezusa”
Mszy świętej przewodniczyć będzie ks. bp.
Antoni Dlugosz, duszpasterz dzieci znany min. z
TV programu dla dzieci „Ziarno”. Zapraszamy
wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia
udziału w tej Uroczystości. Zapraszamy także
ministrantów
ze
strojami
liturgicznymi.
Na tą Mszę świętą została także zaproszona
nasza scholka dziecięca „Boże Perełki”.
Wraz z dziećmi pojedzie także ks. Piotr Janas
SChr duszpasterz dzieci z naszej parafii.

BIESIADA SZLACHECKA - NAGRODY
Pozostały do odebrania trzy nagrody
wylosowane podczas Biesiady Szlacheckiej:
Numery losów:
966026
966763
966811
Zwycięzcom gratulujemy wygranej i prosimy o
odebranie nagród w Biurze Parafialnym.

OKRYJ MALEŃSTWO KOCYKIEM !
Pod
tym
hasłem
s.Maksymiliana
zbiera
włóczkę, każdego rodzaju i
koloru, z wyjątkiem koloru
czarnego.
Z tej włóczki
będą robione kocyki dla
dzieci, które umierają w
szpitalu
jeszcze
przed
porodem lub na skutek
poronienia, czy zaraz po
porodzie. W ten sposób
chcemy okazać szacunek
dziecku, owijając je w kocyk, zamiast wkładać
ich ciałka do plastikowych worków, oraz chcemy
okazać współczucie i dać trochę ciepła
cierpiącym rodzicom po stracie dziecka.
Włóczkę można składać w kościele. Dziękuję !
Kontakt do s.Maksymiliany 773 656 7703
PODZIĘKOWANIE

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
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

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Kurs przedmałżeński w naszej
parafii odbędzie się w dniach od
20 do 23 marca (od środy do
soboty). Spotkania będą się

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 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+.
W środę 13 marca ok. 7.45pm czekam na obie
grupy młodzieżowe w Kościele. Będziemy

rozważać stacje Drogi Krzyżowej w dwóch
językach: polskim i 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.

Spotkanie 14 marca rozpoczniemy Mszą Świętą o
godz. 7:00pm, a następnie ks. Tomasz Pietrzak
SChr wygłosi konferencję o Rozeznawaniu na
drodze ku dojrzałej duchowości.
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)
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
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
Jarocińską: (630) 776-5401

przez

PORADNICTWO RODZINNE
Coraz częściej borykamy się

z

panią

Irenę

problemami małżeńskimi i wychowawczymi, w których
szukamy kompetentnej pomocy.
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii Poradnictwo
Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na
spotkanie można umówić się telefonicznie, dzwoniąc
(630) 582-1505.
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM
W każdą pierwszą sobotę miesiąca
po mszy świętej o godz. 6:00pm
odbywa się spotkanie modlitewne
Straży Honorowej Najświętszego
Serca
Pana
Jezusa
i
Niepokalanego
Serca
Maryi.
Opiekunem grupy jest ks. Piotr.
GRUPA AA
Jeśli masz problemem z alkoholem i
szukasz pomocy oraz wsparcia,
przyjdź na spotkanie, które odbywa się
we wtorek o godz. 8:00pm, w Centrum
Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek
miesiąca spotkanie "otwarte" dla
Kontakt: (773) 848-1821

wszystkich.

GRUPA AL-ANON
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy –
przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają
się w każdy czwartek o godz. 8:00pm w Centrum
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 4423755
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W drugie soboty miesiąca o godz.
3:00pm w Centrum Pastoralnym
odbywają się spotkania członków
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych
zapraszamy.
Kontakt:
Marianna
Zygadło: 630) 6249764
BIBLIOTEKA "VERBUM"
Biblioteka „VERBUM” mieści się w
salce na balkonie i czynna jest w
niedzielę
pomiędzy
Mszami.
Wypożyczyć w niej można książki
religijne i patriotyczne.
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO
„Wreszcie żyć –
kroków ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
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.

Orędzie papieża Franciszka na
Wielki Post 2019
«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się
synów Bożych» (Rz 8,19)
Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest
naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z
oczyszczoną
duszą
radośnie
oczekiwać
świąt
wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w
sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa
Bożego» (1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od
Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni
tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy
paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy
zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, działająca
w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem
dynamicznym, który obejmuje także historię i całe
stworzenie. Św. Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo
stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów
Bożych» (Rz 8, 19). W takiej perspektywie chcę podzielić
się z wami kilkoma refleksjami, które niech nam
towarzyszą na drodze nawrócenia w nadchodzącym
Wielkim Poście.
Odkupienie stworzenia
Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku liturgicznego,
za każdym razem zaprasza nas do przeżywania pewnego
procesu przygotowania, ze świadomością, że nasze
stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. Rz 8,29) jest
bezcennym darem miłosierdzia Bożego.
Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba
odkupiona, która pozwala się prowadzić Duchowi
Świętemu (por. Rz 8,14), i wie, jak rozpoznać i
zastosować w praktyce prawo Boże, począwszy od tego
zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także
stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu. Dlatego
właśnie stworzenie - mówi św. Paweł - posiada usilne
pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych,
którzy ciesząc się łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w
pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia
pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego. Kiedy
miłość Chrystusa przemienia życie świętych - ducha,
duszę i ciało - oddają oni chwałę Bogu, a przez modlitwę,
kontemplację i sztukę angażują w to także stworzenia, jak
pięknie wyraża to "Pieśń Słoneczna" św. Franciszka z
Asyżu (por. enc. Laudato si’, 87). Jednak w tym świecie
harmonia płynąca z Odkupienia jest wciąż zagrożona
przez negatywną moc grzechu i śmierci.
Destrukcyjna siła grzechu
Rzeczywiście, kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często
zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas
samych, ale także wobec bliźnich i innych stworzeń,
uważając, mniej lub bardziej świadomie, że możemy ich
używać według własnej woli. Zaczyna wtedy dominować
brak umiarkowania, prowadząc do stylu życia
naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i
natura każą nam szanować, podążając za tymi
niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze
Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym lub tym,
którzy nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla swoich
działań i nie mają nadziei na przyszłość (por. 2,1-11). Jeśli
nie jesteśmy stale ukierunkowani ku Wielkanocy, w stronę

horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiste jest, że
zwycięża logika wszystkiego i natychmiast, oraz mieć
coraz więcej.
Wiemy, że przyczyną każdego zła jest grzech, od którego
pojawienia się wśród ludzi zerwana została komunia z
Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, z którym jesteśmy
połączeni przede wszystkim przez nasze ciało. Zerwanie
komunii z Bogiem naruszyło także harmonijny związek
ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia,
zamieniając ogród w pustynię (cfr Gen 3,17-18). Chodzi
tutaj o grzech, który sprawia, że człowiek uważa siebie za
boga stworzenia, czuje się jego absolutnym panem i
używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w swoim
własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi.
Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości,
wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad
słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por.
Mk 7,20-23) - i objawia się jako chciwość, pragnienie
nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem
innych, a często także własnym - prowadzi do
wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska zgodnie z
tą niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa
za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do
zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani.
Uzdrawiająca moc skruchy i przebaczenia
Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów
Bożych, tych, którzy stali się "nowym stworzeniem":
"Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe"
(2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem
się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc": otworzyć
się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). A droga
do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia
naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez
pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią
łask Tajemnicy Paschalnej.
Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia, spełni się,
kiedy objawią się synowie Boga, to znaczy gdy
chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten
„ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami
całe stworzenie jest powołane do wyjścia "z niewoli
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci
Bożych" (Rz 8,21). Wielki Post jest sakramentalnym
znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do
intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy
Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne,
szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę.
Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i
do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania"
wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do
umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić
pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się
bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i
uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać
jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i
gromadzenie
wszystkiego
dla
siebie
w
iluzji
zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w
ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg
objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga,
naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć
prawdziwe szczęście.
Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego
polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia,

aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z
Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por.
Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki Post będzie
kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję
Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale
dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten
błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga,
aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego
nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie,
a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i
sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z
nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten
sposób, przyjmując w konkretach naszego życia
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią,
ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe
stworzenie.
Watykan,
4
października
2018
Święto św. Franciszka z Asyżu

BIESIADA SZLACHECKA

zaprezentował różne metody komunikacji: alfabetem
Morse’a, językiem migowym i telefonem skonstruowanym
z dwóch puszek i sznurka.
Spotkanie pokazało, że lubimy przebywać ze sobą i
rozwijać nasze relacji w świecie rzeczywistym, a świat
wirtualny pomaga nam w doraźnej codziennej komunikacji
i załatwianiu różnych spraw życia codziennego.

Konflikty i komunikacja w świecie
młodzieżowym.
Ostatnie dwa spotkania młodzieżowe odbyły się w
grupach wiekowych:
1. 20 lutego w grupie 16+.
Podczas spotkania młodzieży rozmawialiśmy o
konfliktach w życiu codziennym nastolatków: z kim i o
co najczęściej dochodzi do nieporozumień. Spotkania
mają charakter warsztatowy i młodzież tak jak zazwyczaj
pracowała w grupach robiąc ćwiczenia związane z
tematem spotkania: niesprawiedliwe  dzielenie się
cukierkami; odgrywanie scenek z sytuacjami
konfliktowymi. Po ćwiczeniach ks. Tomasz Pietrzak SChr
omówił etapy rozwiązywania konfliktu, a młodzież
opowiadała jak dotychczas radziła sobie z wychodzeniem
z podobnych sytuacji. Oczywiście ważnym etapem
naszego spotkania była modlitwa Słowem Bożym Mk
9,30-37 o uczniach, którzy pokłócili się: kto jest pierwszym
z nich. Na spotkaniu było dużo śmiechu.
2. 27 lutego w grupie 12-15.
Podczas tego spotkania młodzież mogła przekonać się,
że: jednak można rozmawiać – komunikacja
interpersonalna jest ok!
Nasze regularne spotkanie młodzieży (środa 27 lutego)
tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą Słowem Bożym Rdz
1,1-4, w którym zauważyliśmy, że wszystko co Bóg
stwarza jest dobre, czyli że mamy rozwijać każdą rzecz,
która jest w nas oprócz grzechu. To z kolei zachęciło nas,
aby dostrzec w sobie pięć dobrych rzeczy (konkretnie je
nazwać).
Kolejnym etapem spotkania była praca warsztatowa w
grupach, która dotyczyła tematu spotkania: Twój świat,
czyli świat wirtualny kontra rzeczywisty. Młodzież rysowała
na plakatach wszystkie skojarzenia związane ze światem
wirtualnym. Dalej pracując w grupach wykonała ćwiczenie,
które pokazało, że lepiej jest komunikować się realnie niż
poprzez media społecznościowe. Ks. Tomasz Pietrzak
SChr przedstawił definicję świata wirtualnego i

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)8378309
 Potrzebny
pracownik
do
firmy
remontowej.
Doświadczenie mile widziane. Kontakt: Dawid (773)8754567
 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
 Sprzedam okazyjnie dom jednorodzinny w Roselle na
podwójnej narożnej działce, 3 sypialnie, 2 łazienki,
parkiety, kominek, 2 garaże, odnowiony, gotowy do
wprowadzki. Kontakt: Ewa: (630)279 -9000.
 Do wynajęcia od 1 sierpnia dom w Bloomingdale, 4
sypialnie, 2½ łazienki, parkiety, wykończona piwnica, 2
garaże, dobre szkoły: Kontakt: Ewa: (630) 279-9000

