Księża i siostry:
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz
s. Kornelia Walkusz MChR – zakrystianka
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka
Rada parafialna:
Przewodniczący Rady:
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630)543-3819
Barbara Stano (630)442-4488
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
Anna Kasztelan(630)290-2234
Komisja Gospodarcza:
Damian Mazur (773)567-6652
Piotr Angielczyk (630)615-9855
Józef Żelazo (630)935-2796
Marek Stanisz (630)518-6560
Tomasz Chęciek (773)457-8354
Przedstawiciel Młodzieży
Tomasz Jurek (224)202-4567
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady

LITURGIA NIEDZIELNA
12 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego
Wejście: Wesołą nowinę (83)
Ofiarowanie: Wśród nocnej ciszy (86)
Komunia św.: O gwiazdo betlejemska (69)
Dziękczynienie: Com przyrzekł Bogu (290)
Zakończenie: Anioł pasterzom mówił, zwrotka 1, 3 i 5 (37)
Czytania:
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
Psalm responsoryjny (29)
Pan ześle pokój swojemu ludowi

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Udzieliłem łaski tej duszy, o którą
Mnie prosiłaś dla niej, ale nie dla
umartwienia twego, jakieś sobie
wybrała, ale tylko dla aktu
posłuszeństwa zupełnego wobec
zastępcy Mojego dałem łąskę tej
duszy, za którą się wstawiłaś do
Mnie i dla której żebrałaś
miłosierdzia. Wiedz o tym, że kiedy
wyniszczasz w sobie tę własną
wolę, wtenczas Moja króluje
w tobie. (365)
ROZWAŻANIA:
Niedziela Chrztu Pańskiego - Mt 3,13-17
Przestrzeń miłości
„...nie zniechęci się ani nie załamie...” Cierpiący Sługa Jahwe,
Mesjasz zapowiadany przez proroka Izajasza, to Jezus
Chrystus, o którym Ewangelia mówi, że jest Panem
i Zbawicielem (por. Dz 2,36). Kiedy w naszym życiu
wielokrotnie dochodzi do zniechęcenia i załamania, jest to
przejaw naszej słabości, zranienia. Jest to konsekwencja
grzechu, który nosimy w sobie i który sami popełniamy. Żyjąc
z innymi ludźmi na co dzień, jesteśmy zdani na siebie
i przekraczanie naszej ograniczoności może dokonywać się
tylko przez budowanie na fundamencie, którym jest
przebaczenie. Gdzie nie ma przebaczenia między ludźmi, tam
nie ma miłości. Prorok Izajasz, zapowiadając w wizjach
mesjańskich tego, który ma przyjść, uczy nas nie
sentymentalizmu, ale twardego stąpania po ziemi. Jako poeta
wyraża prawdę o Mesjaszu: „Nie będzie wołał ni podnosił
głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie
trzciny nadłamanej, nie zgasi knota o nikłym płomyku”.
Delikatność to nie infantylizm. Ciepło wypływające z bliskości
zobowiązuje do stałej przemiany swojego serca.
Zniechęcenie i załamanie, które swoją przyczynę ma
w utracie zaufania do drugiego człowieka, w zranieniu, można
uleczyć przez budowanie na Przymierzu, którym jest
wzajemne przebaczenie.
„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”. Ewangelia, czyli dobra
nowina o Jezusie Chrystusie, to opowieść o Bogu, który stał
się człowiekiem, o Jego ziemskim życiu, nauczaniu, o męce,
śmierci i zmartwychwstaniu. Można powiedzieć, że znamy tę
historię. Ale czy jest dla nas historią tak bliską, abyśmy mogli
powiedzieć, że jest naszą własną, rodzinną i czy jest tak
dobrą, aby była dla nas karmiącą i dającą życie? Czy potrafię
nie tylko słuchać Ewangelii w Kościele w czasie Mszy św., ale
czasami otworzyć księgę i samemu zagłębić się w lekturze?
Wydaje się, że nie może być karmiąca i nie może być dobra,
jeśli nie jest odczytywana osobiście przeze mnie. Czy potrafię
pozwolić się jej pociągnąć tak, aby mnie wchłonęła, aby stała
się cząstką mojego życia, mojej codzienności. „To ja

potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”
Jakże szczere jest to wyznanie Jana. Określające tak
jednoznacznie wzajemną jego, i naszą, relację do Jezusa.
W czasie każdej Mszy Świętej, kiedy kapłan przed Komunią
unosi Ciało Chrystusa i mówi: „Oto Baranek Boży, oto ten,
który gładzi grzechy świata”, to wypowiada słowa, które Jan
powiedział, ujrzawszy Chrystusa wchodzącego do rzeki
Jordan, aby przyjąć chrzest. My Jego potrzebujemy dużo
bardziej niż On nas. On bez nas może się obejść i łatwo
możemy to sobie wyobrazić, ale my bez Niego nie jesteśmy
w stanie nic dobrego zrobić. Bez Niego nas by w ogóle nie
było.
Każdy chrzest jest zawsze wielką radością dla Kościoła,
bo nie tylko gładzi grzech pierworodny, ale wprowadza
w przestrzeń prawdziwej Miłości. W niej żyjemy, poruszamy
się i jesteśmy. Tomasz Dostatni OP

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziela – 12 stycznia – Chrzest Pański
6:00pm (Sobota) ++Janina i Zbigniew Borla
7:00am ++Zofia i Kazimierz Ptaszek
9:00am O Boże błogosławieństwo dla
Mariana i Emilii Lis
11:00am ++Marlena i Ryszard Bogacki
1:00pm +Linda Sobkowicz
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Hieronim Mierkowski
Poniedziałek – 13 stycznia
8:00am Za Parafian
8:00am +Marcin Panek
7:00pm +Józef Żelazko w 9 rocz. śmierci

Wtorek – 14 stycznia
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Anety
8:00am +Marcin Panek
7:00pm ++Stefania i Adam Panek
Środa - 15 stycznia
8:00am +Leokadia Ratajczak
8:00am ++Marcin Panek
7:00pm ++Janina Jakimiuk i Marian Świerzewski
Czwartek – 16 stycznia
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty
Heilman
8:00am +Marcin Panek
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski w dniu urodzin dla Tadeusza Poczobut
Piątek – 17 stycznia
8:00am +Roger Braun
8:00am +Marcin Panek

8:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary
Ducha Św. dla lektorów naszej parafii
7:00pm O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
Michała Nosek w dniu urodzin
Sobota – 18 stycznia
8:00am +Mariusz-Jacek Surma
8:00am +Marcin Panek
9:00am +Stanisław Gajcy
II Niedziela Zwykła – 19 stycznia
6:00pm (Sobota) ++Czesław i Henryk Karczewscy
7:00am +Kazimierz Woźniak
9:00am +Krystyna Langer w 1 rocz. śmierci
11:00am +Fryderyka Kubica w 1 rocz. śmierci
1:00pm ++Jan i Stanisława Kawa
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++Czesława i Leon Siemaszkiewicz

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św.
otrzymają
w sobotę, 25 stycznia: Leo Pietruszka,
w niedzielę, 26 stycznia: Laura Pieloch,
Hanna Mary Wojdyła, David Zajkowski,
w sobotę, 1 lutego, Benjamin Mazur
i Alex Lebiecki.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 22 stycznia o godz. 7:45pm w kaplicy
św. Faustyny w kościele.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego błogosławieństwa
w wychowywaniu dzieci w wierze.
PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU ŚW. W NASZEJ PARAFII
Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1pm. Obecność
rodziców dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest
obowiązkowa!
Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU dziecka
należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice.
Wymagana jest przynależność rodziców dziecka
do naszej parafii (plik do pobrania z prawej strony pod
obrazkiem) lub pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której
należą rodzice dziecka.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej
1 miesiąc przed planowaną datą Chrztu św., wypełnić
formularz zgłoszenia Chrztu św. (plik do pobrania z prawej
strony pod obrazkiem) i zarezerwować datę.
DOKUMENTY:
• Wypełniony formularz zgłoszenia Chrztu św.
• Kopia świadectwa urodzenia dziecka
• Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV: 872,
873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać
następujące warunki:
• być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego Chrzest,
posiadać wymagane do tego kwalifikacje i intencję pełnienia
tego zadania
• mieć ukończone 16 lat
• być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament
Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą nie być
matką ani ojcem przyjmującego chrzest
• jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego pozostaje
w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek
sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół Katolicki
• zadaniem rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców
w chrześcijańskim wychowaniu dziecka zgodnie z nauką
Kościoła Katolickiego, oraz wierne wypełnianie zobowiązań
rodzica chrzestnego podjętych na Chrzcie.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
„JAK ZBUDOWAĆ SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO”
Małżeństwa ze wspólnoty Domowego
Kościoła zapraszają na wyjątkowy KURS
PRZEDMAŁŻEŃSKI dla narzeczonych. Cykl
ośmiu spotkań odbędzie się od 25 stycznia
do 25 kwietnia 2020 r. w naszej parafii. Kurs ma charakter
interaktywnych warsztatów przygotowujących do zawarcia
sakramentu małżeństwa i budowania wspólnego życia.
Spotkania poprowadzą małżeństwa, które będą dzielić się
swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami
jak zadbać o najważniejszą inwestycję: MAŁŻEŃSTWO.

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkół:
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie się
23 maja 2020 r. (godz. 10am – 3A, 3B
z Schaumburg i Addison; godz. 1:30pm –
3pA, 3Pb z Schaumburg i Naperville).
Dzieci, które nie odebrały różańców lub
książeczek, prosimy, by zgłosiły się po różańce i książeczki
do zakrystii.
•

Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się:
➢ dla dzieci ze szkół w Schaumburg, Addison
i Naperville – 10 lutego o godz. 7pm.
➢ dla dzieci ze szkoły św. Faustyny – 15 lutego
o godz. 10am (w tym dniu dzieci będą miały robione
zdjęcia indywidualne).
Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie. Msza św.
z poświęceniem świec i odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych będzie kolejnym etapem do przygotowania
do I Spowiedzi i I Komunii św.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 5 stycznia: $10,759.00
Składka na spłatę długu: $9,655.00
Pledges: $615.00
Kawiarenka: $300.00
Kadzidło: $514.00
Szopka: $1,246.00

Nowy Rok 1 stycznia: $10,640.00

Zapisy: www.domowykosciol.org lub www.milosierdzie.us.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Tomek (773)457-8354, Diana (773)290-0041.

Bożego Narodzenie 25 grudnia: $13,029.00

BIERZMOWANIE 2020 r.

W niedzielę, 19 stycznia zostanie zebrana druga składka na
spłatę długu budowy naszego kościoła.

Najbliższe spotkanie formacyjne dla rodziców,
opiekunów prawnych i kandydatów do Bierzmowania
odbędzie się 8 lutego godz. 4:30pm w kościele
(dla tych, którzy nie mogą 15 lutego). Informacje
o Bierzmowaniu znajdują się na stronie:
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/.
Uwaga! 16 listopada 2019 r. minął termin składania dokumentów
do Bierzmowania, tym samym zakończył się czas zapisów
do Bierzmowania w 2020 r.
Termin Bierzmowania: 21 marca 2020 r.
ks. Tomasz Pietrzak SChr

PIERWSZA KOMUNIA 2020 r.
Pierwsza Komunia dla dzieci ze Szkoły św. Faustyny
w Lombard odbędzie się 9 maja 2020 r. (godz. 10am - 3A,
3B, 3D, 3E; godz. 1:30pm – 3pA, 3pB, 3C).

Christmas Offering: $21,113.00
Składka na spłatę długu: $19,619.00

Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy złożyli swoje
zobowiązania (tzw. pledges) i w ostatnich tygodniach
przekazali pieniądze na spłatę długu naszego
kościoła: Przemysław i Karolina Wieclaw, Maciej i Katarzyna
Stanio, Beata i Leszek Szklanny, Grzegorz i Anna Kruczalak,
Bronisław Pohl, Marek i Anna Dragowski, Kazimierz i Izabela
Wiatr, Jan i Danuta Morawa, Krzysztof i Renata Mierkowski,
Jan i Maria Korus, Bartosz i Joanna Puchalski, Witold i Beata
Pileczka, Robert i Urszula Kuczynski, Marta i Mariusz
Wdowiak, Christopher i Margaret Stelmach, Jacek i Marzena
Flis, Andrzej i Anna Mozgala, Mariusz i Maria Onak, Bogusław
i Elżbieta Komański, Jerzy i Janina Zakarzecki, Stanisław
i Małgorzata Barnas, Anna i Jarosław Pawlina, Jacek i Renata
Grasela, Steven i Joanna Bussell, Rafał Zalewski z rodziną,
Tomasz i Magdalena Kamiński, Dariusz i Joanna Pawlik,

Adam i Ludwika Peschak, Zbigniew Pacyniak i Teresa Hanek,
Wojciech i Barbara Cholewa, Maria i Anna Słowik, Czesław
i Ewa Burzawa.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!
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 parafialnej:
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!
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...
LIST OD KS. PIOTRA ŁAPA Z SYBERII
Drodzy Parafianie, Księża i Siostry Parafii Miłosierdzia
Bożego w Lombard.
Oddaję chwałę Bogu za ten cudowny czas okresu
bożonarodzeniowego gdzie mogłem być z Wami. W tradycji
wschodniej Boże Narodzenie, Epifania - Objawienie Pańskie
oraz Chrzest Święty to swego rodzaju triada w której
Bóg objawia swoją miłość i miłosierdzie dla każdego
biedaczka. To On poprzez swoje Słowo i te Święte i żywe
Wydarzenia przynosi nam nadzieję, przebaczenie grzechów
i zanurza nas w swoim miłosierdziu. Zawsze myślę że Jego
Miłosierdzie objawia się najbardziej w przebaczeniu
grzechów nawet tym, którym po ludzku się nie należy.
Uzdalnia by zaczynać na nowo walkę o życie wieczne,
o miłość i jedność a nie o swoje racje. Dzisiaj w ewangelii

słyszałem jak w małych grupach – wspólnotach Pan rozmnażał
chleb. Jest dużo ludzi głodnych miłości - szczególnie tam gdzie
pracuję na dalekiej Syberii ale kiedy się rozejrzeć, nie brakuje
Ich także wokół nas. "Wy dajcie im jeść". W małej grupie
można się podzielić doświadczeniem, swoją biedą i kruchością
ale też tym wszystkim co darmo od Boga otrzymaliśmy...
To się "opłaca" - w sposób cudowny zawsze zostaje dla
innych. Odwagi Bracia i Siostry. Bóg Was kocha i każde dobro
wróci z nawiązką.
Dziękuję za wspólną Eucharystię, modlitwę, za każdą chwilę
adoracji, za Wasze spowiedzi i rozmowy w których dzieliliście
się sobą, za każdy otwarty dom i posiłek, za każdy prezent i za
Waszą hojność. Możecie być z siebie dumni i błogosławić
Boga. Złożyliscie na misję ad gentes w Syberii kwotę 30
tysięcy dolarów. Ufam iż tu na ziemi lub w niebie jeszcze się
spotkamy. W każdy piątek jak obiecałem będę pamiętał o Was
w Eucharystii. W trudnych sprawach albo zawsze, gdy
będziecie chcieli pamiętać o misji możecie napisać do mnie
maila (piotrlapa@gmail.com).
Niech Wam Pan błogosławi w codziennym trudzie nawracania
się. Nie obiecuję że będzie lekko ale obiecuję że warto
ks. Piotr Paweł Łapa
KOPERTY NA TACĘ
W przedsionku kościoła są do odebrania
zestawy niedzielnych kopert. Bardzo
serdecznie prosimy o ich odbiór. Koperty z
numerem posiadają rodziny, które są zapisane do naszej
Parafii i regularnie uczestniczą w życiu naszej wspólnoty. Jeśli
ktoś przez kolejne dwa lata nie odbiera przygotowanych
kopert, numer kopert przypisujemy innym osobom.
ADWENTOWE DRZEWKO ŻYCZLIWYCH SERC
Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia naszej akcji
„Adwentowe Drzewko Życzliwych Serc”, za okazane serce
na ludzkie potrzeby składamy serdeczne podziękowania.
Ogólna zebrana suma wynosi $6,360.00. Wszystkim
serdeczne Bóg zapłać!
OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI –
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
W niedzielę, 2 lutego, obchodzimy święto
Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie w Polsce jest
to święto Matki Bożej Gromnicznej.
Przypominamy, by przynieść w tym dniu świece
gromniczne.
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
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 odnajdywać Boga w naszej codzienności.

Naszej formacji przyświeca maksyma św. Ignacego Loyoli:
Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie
i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.
Zapraszamy 16 stycznia do kościoła na adorację
z modlitwą uwielbienia. Zachęcamy do zapoznania się
z nowym planem spotkań na okres styczeń – maj 2020 r.,
umieszczonym w Biuletynie, na plakatach w kościele, Fb
i stronie internetowej parafii.
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

• Później klikamy na Opłać koszyk darowizny.
• Pokazuje się na możliwość płacenia przez PayPal lub
innymi przelewami.

WALENTYNKOWA NOC

W sobotę, 15 lutego 2020 r., zapraszamy wszystkich
do wzięcia udziału w Niezapomnianej Walentykowej Nocy.
Całkowity dochód jest przeznaczony na spłatę długu budowy
naszego kościoła.

Panie prosimy, aby na zabawę upiekły ciasta. Bóg
zapłać!

PROSZĘ POMÓŻCIE!!!
Uratuj to małe bezbronne maleństwo. Włóż swoją cegiełkę. Dla
nas to może być niedużo, ale dla Julci nowe życie. Każdy mały
gest każda złotówka to dla Julci bardzo dużo.
Proszę Uratuj jej życie, aby mogła poznawać je razem
z tobą.

Jak wpłacić darowiznę?

• Wpisujemy: https://www.siepomaga.pl/ocalic-julke i klikamy
na ten link.
• Następnie klikamy - Wpłać teraz wpisujemy kwotę
w złotówkach i klikamy do - koszyka darowizn.

MŁODZIEŻ
W styczniu ze względu na Kolędę nie
będzie spotkań młodzieżowych. W dniach
26, 27 i 28 lutego zapraszamy młodzież na
rekolekcje – szczegóły wkrótce. Stali
bywalcy spotkań – zaproście i przyprowadźcie chociaż
jednego nowego kolegę/ koleżankę.
Uwaga: w tym roku spotykamy się wszyscy razem, bez
podziału na grupy!

Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi. Aktualne informacje
znajdziecie zawsze na FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy
zamkniętej: Lombard - Młodzież̇). Ks. Tomasz Pietrzak SChr
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Porady prawne dotyczą możliwości
rozpoczęcia
kościelnego
procesu
o zbadanie ważności małżeństwa. Spotkanie
odbywa się w biurze parafialnym lub w zakrystii
- po wcześniejszym uzgodnieniu daty.
ŚWIĄTECZNE SIANKO
Poniżej umieszczamy podziękowanie z „Oratorium”
w Przemyślu za odzież i paczki dla dzieci, które były
przygotowane przez młodzież z Kręgu Miłosierdzia z pieniędzy
zebranych z rozprowadzenego Świątecznego Sianka.

PODATKI, PODATKI...
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i rodziny, które
chciałyby otrzymać informację o donacjach złożonych w roku
2019, prosimy o zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry
Krystiany lub wypełnienie formularza i zostawienie
w zakrystii. Zaświadczenie będzie do odebrania w zakrystii lub
zostanie wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę zaznaczyć.

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2019
Imię i nazwisko ____________________________________
Adres ___________________________________________
_________________________________________________
Numer parafialny: __________________________________
 Odbiór osobisty w zakrystii
 Wysyłka pocztą
PIELGRZYMKO-WYCIECZKA: Medjugorie, Wyspa Brać,
Czarnogóra, Rzym-Watykan

Ks. proboszcz Mirosław Stępień SChr zaprasza na wspaniałą
pielgrzymko-wycieczkę w terminie od 13 do 24 września 2020
r. Pielgrzymko-wycieczka rozpoczyna się do Zagrzebia, potem
jest wyjazd do Trogiru – miasta otoczonego morzem, dalej
Split i Omiśa z rejsem na wyspę Brać. Następnie Medjugorie
i zwiedzanie Santuarium MB Królowej Pokoju oraz wizyta na
Górze Objawień. Dalej jest Dubrovnik i Czarnogóra z wyprawą
na sztuczną wyspę, która wciąż „rośnie”. Następny dzień to
Kotor i Włochy: San Giovanii Rotondo z Mszą św. przy grobie
św. o. Pio, potem Monte Sant Angelo i Monte Cassina – tutaj
pełna emocji wizyta ze złożeniem kwiatów na cmentarzu.
Kolejny dzień to Rzym i Watykan: może będzie możliwość
uczestniczenia w audiencji z Papieżem.
Zapraszamy! Więcej szczegółów i informacji: Blue Amber
Travel: (847)630-3777.

WYDARZYŁO SIĘ:
SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
I RODZICÓW
Spotkania formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania
stanowią istotny punkt w bezpośrednim przygotowaniu
do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, obok

wychowania w wierze w domu. Kolejny już rok w naszej parafii
pragnie przystąpić do tego sakramentu bardzo duża liczba
młodych ludzi – w marcu 2020 r., będzie to 195 osób.
Już teraz młodzież ćwiczy na spotkaniach wypowiadanie
z pamięci odpowiedzi na pytanie ks. Biskupa: Pragniemy, aby
Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Ks. Tomasz Pietrzak SChr odpowiedzialny za przygotowanie
kandydatów regularnie powtarza z młodzieżą najważniejsze
kwestie Mszy św., tłumaczy przebieg całej liturgii
Bierzmowania, mówi o wadze słów zapewniających
o należytym przygotowaniu i gotowości młodych ludzi
do przyjęcia tego sakramentu (m.in. świadczy o tym
znajomość przez kandydatów podstawowych modlitw
katechizmowych, korzystanie z sakramentów i praktykowanie
codziennej modlitwy), podkreśla znaczenie spowiedzi jako
szczególnej łaski doświadczenia miłosierdzia Bożego.
Wszystkie podejmowane przez Opiekuna bierzmowanych
działania służą, oprócz wspomnianego przygotowania
kandydatów również sprawnemu przebiegowi ceremonii.
Spotkania grudniowe były ostatnimi w 2019 r, kolejne odbędą
się w lutym 2020 r.
Radością dla wspólnoty parafialnej jest bardzo liczne
zaangażowanie rodziców, świadczące o pragnieniu, aby ich
dzieci w sakramencie wtajemniczenia chrześcijańskiego
zostały umocnione szczególną mocą Ducha Świętego
do czynienia dobra i uzdolnione do świadczenia o Chrystusie
w Kościele, w życiu publicznym, w swojej codzienności.
Otaczajmy modlitwą kandydatów do Bierzmowania i ich
rodziny.

GRUPY PARAFIALNE:

OAZA DZIECI BOŻYCH
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które odbywają się
w czwartki o godz. 6:45pm w Centrum Pastoralnym: w I i III czwartek
miesiąca dzieci w wieku 7-10 lat; w II i IV czwartek miesiąca dzieci
od 11 lat. Opiekun: s. Kornelia Walkusz MChR.
MINISTRANCI
Wszystkie informacje dotyczące ministrantów znajdują się na stronie
internetowej parafii. Spotkania ministrantów odbywają się we wtorki
po Mszy św. o 7pm. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
SCHOLA DZIECIĘCA „BOŻE PEREŁKI”
Zapraszamy dzieci, które pragną śpiewać w scholi dziecięcej,
na próby, które odbywają się w każdą środę od 7pm w Centrum
Pastoralnym. Scholę prowadzi Iwona Helinski. Opiekun:
ks. Krzysztof Janicki SChr.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA
Młodzież utalentowaną muzycznie i lubiącą śpiewać zapraszamy
do scholii młodzieżowej. Próby odbywają się w czwartki o godz. 8pm
w kościele. Scholę prowadzi Bartek Cieżobka.
MŁODZIEŻ
Młodzież ma spotkania w środy Centrum Pastoralnym o godz.
7:45pm. Zakończenie ok. 9pm. Plan spotkań dostępny jest
na plakatach w kościele, na Fb oraz na stronie parafii
https://milosierdzie.us/grupy/. Opiekun: ks. Tomasz Pietrzak SChr.
KRĄG MIŁOSIERDZIA
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla starszej młodzieży pracującej
i studiującej odbywają się w niedzielę w Centrum Pastoralnym,

po Mszy św. o godz. 7pm. Ludzi młodych, pragnących żyć duchem
Bożego Miłosierdzia serdecznie zapraszamy na spotkania. Kontakt:
krag.milosierdzia@gmail.com. Harmonogram spotkań:
• I Niedziela: Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym w kaplicy
św. s. Faustyny!!!
• II Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
• II Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie widziałeś.
• IV Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
Opiekun: ks. Piotr Nowacki SChr.
ZESPÓŁ MISERICORDIA
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św.
i nabożeństwom. Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała się
w przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy św. o godz. 7pm.
Próby zespołu odbywają się we wtorki o godz. 8pm. Zespół prowadzi
Jacek Krępulec: (630)205-4851. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki
SChr.
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz. 7pm do kościoła,
a następnie na adorację Najśw. Sakramentu z modlitwą uwielbienia.
Plan na kolejny rok formacyjny 2019/2020 dostępny jest na
plakatach w kościele, Fb i na stronie parafii
https://milosierdzie.us/grupy/. Opiekun: 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 parafii jest Jadwiga Pajor: (773)5057442. Opiekun: ks. prob. Mirosław Stępień SChr.
APOSTOLAT MARGARETKA
Osoby należące do grupy modlitewnej Margaretka codziennie modlą
się za kapłanów. Spotkania grupy odbywają się w każdą ostatnią
niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9am. Opiekun: ks. Tomasz
Pietrzak SChr.
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się co dwa
tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy św. (8pm) w Centrum
Pastoralnym. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki 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 organistą Zbigniewem Blicharzem: (773)6169284. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
ORKIESTRA DĘTA
Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 7pm w Centrum Pastoralnym.
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych grających na instrumentach
dętych do wstąpienia w nasze szeregi. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z dyrygentem, Mirosławem Bogun: (708)404-7378. Opiekun: ks.
Krzysztof Janicki SChr.
MARSZAŁKOWIE
Marszałkowie witają tych, którzy przychodzą, wskazują wolne
miejsca w ławkach, troszczą się o zbieranie kolekty. Mężczyzn,
którzy pragnęliby zostać marszałkami prosimy o kontakt: Marek
Stanisz, tel. (630)518-6560.
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 6am; piątek
od 7am. W środę klinika aborcyjna jest nieczynna. Zgłoszenia
i szczegóły u Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net.
GRUPA RÓŻAŃCOWA
Zmiana tajemnic różańcowych Grup Żywego Różańca odbywa się
w każdą I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9am w kościele,
natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po Mszy św. o godz.

11am w Bibliotece Verburm.
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 Beatą: (773)544-5031. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki
SChr.
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca ludowego.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 5pm-6:30pm w
Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzony jest przez 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 Piotr
i Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się telefonicznie: (630)5821505.
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM
W każdą I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 6pm odbywa się
spotkanie modlitewne Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa
i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekun: ks. Piotr Nowacki SChr.
GRUPA AA
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz pomocy oraz wsparcia,
przyjdź na spotkanie, które odbywa się we wtorek o godz. 8pm,
w Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek miesiąca spotkanie
"otwarte" dla wszystkich. Kontakt: (773)848-1821.
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W II soboty miesiąca o godz. 3pm w Centrum Pastoralnym odbywają
się spotkania członków Klubu Seniora. Wszystkich chętnych
zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło (630)6249764.
BIBLIOTEKA „VERBURM”
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 – 12 kroków ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
organizuje Warsztaty Rozwoju Duchowego, których opiekunem jest
ks. prob. Mirosław Stępień SChr. Spotkania odbywają się w II i IV
piątek miesiąca w Centrum Pastoralnym.

OGŁOSZENIA DROBNE

• Niania szuka pracy do dzieci, posiada dobre referencje
i samochód. Kontakt: Zofia (773)814-7779
• Do wynajęcia umeblowany pokój w Roselle. Świadczenia,
internet, pralnia wliczone. Kontakt: Danuta (630)823-6500
• Do wynajęcia jednosypialniowe mieszkanie w Glendale Hgts
od zaraz. Kontakt: Waldemar (847)525-4188
• Naprawa i instalacja drzwi garażowych i otwieraczy. Kontakt:
Krzysztof (773)968-6861
• Sprzedam stól bilardowy, antyczne ścienne zegary, nowy
telewizor 50 inch. Kontakt: Mirek (630)279-9000
• Sprzedam okazyjnie dom trzy/cztery sypialnie, dwie łazienki,
kominek, parkiety. 560 N. Lincoln, Roselle, IL 60172. Kontakt:
Diana (630)279-9000
• Szukam pracy do opieki nad starszymi osobami
z zamieszkaniem. Kontakt: Teresa (773)865-6247
• Potrzebne osoby ze świadectwem CNA do Rehabilitation

Center/Nursing Home. Związki Zawodowe (Union Job) plus
ubezpieczenie. Kontakt: Monika(773)865-6075

