Księża i siostry:
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz
ks.Piotr Janas SChr – wikariusz
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz
s. Jadwiga Kokolus MChR – zakrystianka
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka
Rada parafialna:
Przewodniczący Rady:
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819
Komisja Liturgiczna:
Jadwiga Pajor (773)505-7442
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630)543-3819
Komisja Kulturalna:
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933
Komisja Imprez:
Jolanta Smoter (630)740-2749
Marek Gracz (630)400-7338
Komisja Charytatywna:
Marta Penc (630)456-0603
Komisja Gospodarcza:
Adam Jakubek (630)280-9102
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544
Damian Mazur (773)567-6652
Stanisław Bujak (630)543-2156
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 17 marca – II Niedziela Wielkiego
Postu
Wejście:
Ciebie całą duszą pragnę (91)
Ofiarowanie:
Boże, lud Twój (104).
Komunia św.:
O mój Jezu w Hostii skryty (148)
Dziękczynienie:
Jezus Najwyższe imię (394).
Zakończenie:
Pewnej nocy łzy z oczu mych ( 106)
Czytania:
Rdz 15, 5-12.17-18 Ps 27; Flp 3,17-4,1;
Łk 9, 28b-36
Psalm responsoryjny
Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Z Dzienniczka świętej Faustyny
Lekarz mi nie pozwolił pójść do kaplicy
na Pasję, chociaż miałam gorące
pragnienie, jednak modliłam się we
własnej separatce. Nagle usłyszałam
dzwonek w sąsiedniej separatce i
weszłam i oddałam usługę ciężko
choremu. Kiedy wróciłam do swej separatki,
nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi rzekł:
córko Moja, większą mi sprawiłas radość
oddając Mi tę usługę, aniżeli byś długo się
modliła. – Odpowiedziałam: przecież nie Tobie,
o mój Jezu, usłużyłam, ale temu choremu. I
odpowiedział mi Pan: tak, córko Moja,
cokolwiek czynisz bliźniemu – Mnie czynisz.
(Dz 1029)
ROZWAŻANIA
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Łk 9, 28b-36
Słowo Boże zaprasza nas dziś na górę Tabor,
gdzie razem z Piotrem, Janem i Jakubem
stajemy się świadkami wydarzenia niezwykłego.
Rozmowa o nieuchronności ofiary Mesjasza
toczy się w scenerii iście niebiańskiej. Widzimy
odmienionego Jezusa, którego twarz jaśnieje jak
słońce, a szaty stają się lśniąco białe. A obok
Niego dwóch mężczyzn – Mojżesza i Eliasza –
których na ziemi nie widziano od tysięcy lat, i
którzy objawiają nam się w chwale. Rozmowa ta
ukazuje, że decyzja o śmierci Chrystusa nie jest
wynikiem ziemskiego rozumowania. Podjęta
została dla naszego zbawienia. „On był
światłem”. Nie jednym z proroków, nie jednym
światłem więcej, ale „światłem”, które przyszło
na ten świat. To z powodu zniszczenia tego
światła On umrze. Na Taborze uczniowie
doświadczyli olśnienia Bożą chwałą, kiedy twarz
Jezusa „zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało
się białe jak światło”. Święty Piotr całe życie
pozostanie naznaczony tym szczególnym
spotkaniem.
To
właśnie
wspomnienie
Przemienienia, które stało się dla niego
podstawowym doświadczeniem jego wierności,
daje zatrwożonemu Piotrowi siłę i pewność.
A teraz spróbujmy spojrzeć na naszą
rzeczywistość. Tym razem bohaterem ostatniej
sceny jestem ja, tzn. uczeń Jezusa,
chrześcijanin trzeciego tysiąclecia, w każdej
Eucharystii oświecany światłem Jego łaski.
Czym dla mnie jest polecenie Boga Ojca, który
nakazuje „słuchać” Chrystusa? Słuchać, tzn.
doświadczać, uczestniczyć, przyjąć i także

naśladować. W okresie Wielkiego Postu,
uprzywilejowaną formą przemawiania Boga do
ludzkiego serca, swoistą Górą Tabor i
odnowieniem
osobistego
przymierza
ze
Stwórcą, jest czas rekolekcji, jakie odbywają się
w tysiącach parafii. Rekolekcje to nic innego, jak
słuchanie
Boga
i
doświadczanie
Jego
obecności, to porządkowanie i uzupełnianie
posiadanej hierarchii wartości, to odnowienie
osobistej przyjaźni z Bogiem i umocnienie wiary.
Żadne rekolekcje, bez względu na ich długość i
metodę nie są procesem automatycznym.
Raczej moglibyśmy utożsamiać je z pewną
walką, pewnym trudem i oczekiwaniem. Jeśli
spojrzymy na Piotra, Jakuba i Jana, to mimo
niesprzyjających i tajemniczych, zewnętrznych
okoliczności nie wątpimy, że ich wejście na Górę
Tabor było potrzebne. Warto było tam być, aby
zobaczyć „blask Nieba” i usłyszeć głos Stwórcy:
„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”.
Wobec światła odsłania się nasz grzech. Umysł
ludzki bywa jednak na tyle przebiegły, by nie
wchodzić do jasności. Wszyscy mamy
skłonność do omijania prawdy. Mamy tę
fantastyczną moc usypiania, filtrowania tego, co
pochodzi z rzeczywistości, aby zachować tylko
to, co odpowiada naszym osądom. Każdy
człowiek ma swój filtr, który pozwala mu się
chronić. „Będę panem samego siebie” – to
dewiza piekła! Przed nami jeszcze pięć tygodni
Wielkiego Postu. To czas na towarzyszenie
Jezusowi od agonii w Ogrójcu aż na Golgocie.
To czas na opłakiwanie męki Pana z Matką
Bolesną i Aniołami. Bez tego nasza radość w
Niedzielę Zmartwychwstanie nie mogłaby być
pełna. Ufni w moc przychodzącego Boga,
wsłuchujmy się w słowa: „To jest mój Syn
wybrany, Jego słuchajcie”. On nas przemieni.
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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,
Eugeniusz Mentel w 4 tygodniu po 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
Poniedziałek – 18 marca
8:00am Za Parafian
8:00am + Aleksander Gawin
7:00pm + Krystyna Kurzeja
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Michała
Pajora
Wtorek – 19 marca, świętego Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
8:00am + Józef Dziadkowiec
8:00am + Aleksander Gawin
7:00pm + Krystyna Kurzeja
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Marzeny z okazji urodzin
Środa – 20 marca
8:00am + Aleksander Gawin
7:00pm + Józef Sojko
7:00pm + Krystyna Kurzeja
7:00pm O Boże blogosławieństwo i Światło
Ducha świętego dla Mateusza Pajora
Czwartek –21marca
8:00am O Boże błogosławieństwo i łaskę
zdrowia dla Reginy Kelner i Jej rodziny
8:00am + Piotr Sojka w 15 rocznicę śmierci
7:00pm O Boże blogoslawieństwo i potrzebne
łaski oraz dar wiary dla Aleksandry, Sebastiana
i Adriany
7:00pm + Aleksander Gawin
Piątek – 22 marca
8:00am + Aleksander Gawin
8:00am + Zdzisław Dzierżanowski
7:00pm + Genowefa Lis w 3 rocznicę śmierci
Sobota –23 marca
8:00am + Jadwiga Chodakowska
8:00am + Aleksander Gawin
9:00am O Boże błogoslawieństwo i opiekę
Matki Bożej dla księdza Mirosława
Druga Niedziela Wielkiego Postu – 24 marca
6:00 pm ( sobota) + Danuta Stachowiak w 3
rocznica śmierci.
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny
Laya z okazji urodzin
9:00am + Danuta Stachowiak w 3 rocznicę
śmierci
11:00am + Kazimierz Stanek w 2 rocznicę
śmierci

1:00pm W intencji wszystkich grup działających
przy naszej parafii
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W niedzielę 24 marca zostanie ochrzczony:
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!
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.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

26 lutego odszedł do Pana śp. Andrzej
Sobiegraj, a 6 marca śp. Stefan Wieczorek.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 10 marca: $ 10,785.00
Składka budowlana: $ 15,658.00
Pledges: $ 1,700.00
Środa Popielcowa: $ 4,535.00
Składka na Kościół w Europie wschodniej: $
2,397.00
Kawiarenka: $ 856.00
Sklepik: $ 1,639.00
Pledges
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Arkadiusz
Zwierniak i Monika Machnik, Kazimierz i Izabela
Wiatr, Stanisław i Alfreda Konieczek, Wojciech i
Janina Bykowski, Andrzej i Anna Mozgala,
Przemysław i Karolina Wieclaw, Wiesława i
Janusz Guzik, Tomasz i Magdalena Kaminski,
Jacek i Marzena Flis, Grzegorz i Edyta Grygo,
Christopher i Margaret Stelmach, Marek i
Renata Madej, Czesław i Ewa Burzawa, Mariusz
i Maria Onak, Zbigniew i Barbara Jez, Piotr i
Halina Tyrka, Ewa Pulczynska, Maria Slowik,
Halina i Konstatny Dembowski, Jerzy i Janina
Zakarzecki, Bronisław Pohl, Leszek i Beata
Szklanny, Jakub i Katarzyna Majerczak, Maria
Dusza, Marek i Sabyna Brylewicz, Marek i Anna
Dragowski, Dorota i Ryszard Stanisz, Bogdan
Marcinowski i Ewa Bilicka, Krzyszkof i Renata
Mierkowski, Jan i Danuta Morawa, Andrzej i
Iwona Libera, Rafal i Edyta Gruca, Grzegorz i
Anna Kruczalak, Maciej i Katarzyna Stanio,
Greg i Edyta Leksowski, Jan i Maria Korus,
Roman i Alicja Styczula, Krystyna Dąbrowski.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 24 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"

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

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 w naszej parafii odbędą
się w dniach 7-10 kwietnia. Poprowadzi je o.
Michał Wójciak SAC- pallotyn- Ojciec duchowny
w nowicjacie oraz wychowawca dzieci i
młodzieży w Primary i High School w New
Jersey
Program: W niedzielę o 11.00 am- Msza św. Na
rozpoczęcie rekolekcji, poniedziałek i wtorek o
7.00 pm- Msza z nauka, środa-6.00 pm- Droga
krzyżowa.
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)
ŚWIĄTECZNE JAJKO
W kulturze chrześcijańskiej
pomoc i jałmużna w okresie
Wielkiego
Postu
są
oczywistymi gestami. Po raz
kolejny przeprowadzamy w
naszej
parafii akcję
"Świąteczne jajko".
Tym sposobem pragniemy
pomóc
osobom ubogim i potrzebującym z
naszej parafii. Podzielmy się z innymi i sprawmy
komuś radość na nadchodzące Święta
Wielkanocne.
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku
kościoła. Można podjąć takie jajko. Prosimy
zakupić “Gift Card” w sklepie i przynieść do
kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. Kartki
z “Gift Card” prosimy wrzucać do dużego jajka,
które również znajduje się w przedsionku
kościoła. Prosimy nie przynosić prezentów w
innej
postaci.
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym

przedsięwzięciu, które ma zrodzić nowe dary i
owoce w celebracji Wielkiej Nocy.
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.

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

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.

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.
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.
KURS POMOCY PIELĘGNIARSKIEJ
Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie ogłasza
zapisy dla wszystkich mieszkańców stanu Illinois
na kursy pomocy pielęgniarskiej CNA) i
rehabilitacyjnej (PRA).
Oferujemy klasy popołudniowe oraz sobotnioniedzielne.
Po uzyskaniu licencji pomagamy w znalezieniu
pracy.
W CELU ZAPISANIA SIĘ PROSZĘ DZWONIĆ:
(773) 282-1122 WEW.403, 401
Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam,
Sabina Wojcik
Job Developer
Polish American Association
sabina.wojcik@polish.org

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...
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
Spotkania młodzieżowe odbywają się
w środy po Mszy Świętej wieczornej
ok. 7:45pm w Centrum Pastoralnym.
W tym roku młodzież spotyka się w dwóch grupach:
młodszej 12-15 lat i starszej 16+.
W środę 20 marca ok. 7.45pm zapraszam
młodzież do Kościoła na Drogę Krzyżową, która
będzie poprowadzona 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 21 marca rozpoczniemy Mszą Świętą o
godz. 7:00pm, po której będziemy wspólnie
Adorować Najświętszy Sakrament, również
modlitwą uwielbienia.
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr
LEKTORZY
Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu
duchowego
chrześcijanina.
Właściwe
jego
odczytanie i przekazanie wiernym pomaga w
głębszym przeżyciu Eucharystii. Lektorzy naszej
Parafii czytają Słowo Boże w czasie liturgii
niedzielnej i świątecznej. Osobą odpowiedzialną za
lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel.
(773) 505-7442. Opiekunem duchowym jest ks.
Proboszcz.
APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA
Apostolat w swojej działalności
podejmuje dzieło modlitewno charytatywne w intencji osób
potrzebujących troski, pomocy i
towarzyszenia im w trudnościach i
problemach życia. Kontakt:
630)
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.

panią Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę duchową
sprawuje 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.

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

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

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.

Nowe niebezpieczne
aborcyjne dla stanu IL

ustawy

“ Cokolwiek uczyniliscie jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”
Nasz wysiłek podejmowany na rzecz dzieci
nienarodzonych, jest warty każdej pracy i wysiłku, i
napewno nie pójdzie w zapomnienie.
Pisze do was ponieważ w najbliższych terminach, 20
marca i 3 kwietnia, odbedzie sie w Springfield
głosowanie nad nowymi ustawami aborcyjnymi dla
naszego stanu IL.
Ustawy te sa na tyle niebezpieczne, ze pozwalaja
na:
-calkowite
zniesienie
wszelkich
regulacji
odnosnie tabletek antykoncepcyjnych, -pozwala
aby nie tylko lekarze dokonywali aborcji ale
pielegniarki ,
- zniesienie wszelkich regulacji dla klinik
aborcyjnych
- ale przede wszystkim pozwala nieletnim
dzieciom na aborcje bez zgody rodzicow.
3 kwietnia jest zorganizowany przez archidiecezję
Joliet, autokar na pokojowy przemarsz życia przed
budynkami rządowymi w Springfield. Jeśli ktoś z was
dysponuje czasem i chce wspomóc naszych braci i
siostry, w sprzeciwie dla tych 2 ustaw to
zapraszamy!!!. Plakat załączam poniżej. Można
bezpośrednio kontaktować się z organizatorami.
20 marca jest także chęć zorganizowania autokaru z
innymi grupami pro- life. Czy są może chętni na taki
1-dniowy wyjazd 20 marca? Jeśli tak, to proszę o
kontakt. Można takze wybrać się własnym
samochodem.
Prosimy o post i modlitwę w tych dniach.
Więcej informacji o nowych ustawach znajdziecie
poniżej:
http://www.dioceseofjoliet.org/life/sectioncontent.php
?secid=28
https://pvm.archchicago.org/documents/87254/4025
17/Life+Advocacy+Day+Flyer/aca745ce-eef0-40128e6c-93ee29e59075
SKRAJNY
aborcyjnych

PRZYPADEK:
Projekty
ustaw
przedstawione
organom

ustawodawczym stanu Illinois HB 2467 i SB 1594:
Uchyla obowiązującą w stanie Illinois Ustawę o
obowiązku powiadamiania rodziców o aborcji
(Parental Notification of Abortion Act). Obecnie
obowiązująca
ustawa
nakłada
obowiązek
powiadamiania (jednego z) rodziców lub opiekuna
prawnego w przypadku, gdy nieletnia zamierza
dokonać
aborcji.
Nie
dotyczy
to
dzieci
maltretowanych fizycznie lub wykorzystywanych
seksualnie. Ustawa uchwalona w roku 1995, jednak
wprowadzona w życie dopiero w roku 2013, na mocy
wydanego
jednomyślnie
orzeczenia
Sądu
Najwyższego stanu Illinois. • Uchyla obecnie
obowiązujące prawo dotyczące aborcji przez poród
częściowy. • Określa aborcję jako prawo
fundamentalne. • Wyłącza kliniki aborcyjne spod
regulacji
dotyczących
poważnych
procedur
medycznych. • Usuwa wymóg, aby aborcja mogła
być wykonywana wyłącznie przez lekarza. • Badamy
inne skutki proponowanej ustawy. HB 2495 i SB
1942: Bieżące informacje znajdziesz na stronie
www.ilcatholic.org oraz w wiadomościach mailowych
wysyłanych przez naszą organizację Illinois Catholic
Advocacy Network (I-CAN). Zarejestruj się w I-CAN
na stronie: www.ilcatholic.org/take-action/join-i-can
Skontaktuj się ze swymi przedstawicielami w Izbie
Reprezentantów i Senacie stanu Illinois i żądaj, aby
głosowali przeciwko projektom ustaw HB 2467, SB
1594, HB 2495 i SB 1942. Więcej informacji
znajdziesz na www.ilcatholic.org.
WYDARZYŁO SIĘ !!!
I Komunia Św.
W sobotę 23 lutego br. w naszej parafii miała
miejsce uroczystość I Komunii Świętej. W swoim
rodzinnym domu 7-letni Franciszek, chorujący od
urodzenia na rzadką genetyczną chorobę, pierwszy
raz w pełni uczestniczył w Eucharystii i przyjął Pana
Jezusa. Było to duże wydarzenie dla najbliższych,
rodziców i rodzeństwa chłopca. „Dziś wszystkim nam
udzieliła się jego radość ze spotkania i przyjęcia
Jezusa
Eucharystycznego.”
–
napisali
po
uroczystości rodzice Franciszka.
W ciszy, bez wielkich opraw Jezus Eucharystyczny
przychodzi do ludzi chorych. Księża Chrystusowcy z
naszej parafii docierają do szpitali, domów, gdzie
potrzebujący czekają na Ich Sakramentalną posługę.
To jedno z wielu zadań posługi kapłańskiej
Chrystusowców. Posługi, która nieraz wydaje się
niewidoczna, ale zgodna z zawołaniem: oby tylko
Chrystus był głoszony (por. Flp 1,18).

czują się ze sobą w naszym Centrum Pastoralnym.
W imprezę włączały się śmiało również nowe osoby,
dla których bal ten był ich pierwszym spotkaniem
młodzieżowym w naszej parafii.

OGŁOSZENI A DROBNE

Duszpasterstwo młodzieży potrafi się dobrze
bawić!
Młodzież parafialna zgromadziła się w Centrum
Pastoralnym w sobotę 2 marca na zabawie
kończącej tegoroczny karnawał. Podczas tego
niestandardowego spotkania, trwającego od 6.00pm
do 10.00pm, młodzież miała okazję wspólnie
potańczyć, pobawić się, pośpiewać. Widać było
radość oraz to, że Ci młodzi ludzie bardzo dobrze

 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
 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
 Potrzebny doświadczony frezer-programista na
frezarki typu HAAS VF– 6/ VF-11. Kontakt:
Mateusz: (630) 418-0894

