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
19 stycznia – II Niedziela Zwykła, rok A
Wejście: Gdy się Chrystus rodzi (51)
Ofiarowanie: Jezus Najwyższe Imię (394)
Komunia św.: Nie było miejsca dla Ciebie (65)
Dziękczynienie: W dzień Bożego narodzenia (82)
Zakończenie: Niechaj będzie głośno wszędzie (66)
Czytania:

Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
Psalm responsoryjny (40)
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Jedna godzina rozważania Mojej
bolesnej męki większą zasługę ma,
aniżeli cały rok biczowania się aż
do krwi; rozważanie Moich
bolesnych ran jest dla ciebie
z wielkim pożytkiem, a Mnie
sprawia wielką radość. Dziwi Mnie
to, że jeszcze niezupełnie żeś się
wyrzekła woli własnej, ale cieszę
się niezmiernie, że dokona się ta
zmiana w rekolekcjach. (...) Ja
jestem z tobą. W tych rekolekcjach utwierdzę cię w spokoju
i męstwie, by nie ustały siły twoje do spełnienia zamiarów
Moich. Dlatego w tych rekolekcjach absolutnie przekreślisz
wolę własną, a natomiast spełni się w tobie wszystka wola
Moja. (369.372)
ROZWAŻANIA:
II Niedziela Zwykła - J 1,29-34
Posłańcy Boży
Kościół w Liturgii Słowa w ciągu roku nieustannie przybliża
nam wielkie dzieła Boże i ludzi, którzy Boży plan realizowali.
W czytaniach dzisiejszej niedzieli do takich należą prorok
Izajasz, Jan Chrzciciel i apostoł Paweł. Każdy z nich miał
swoje miejsce i zadanie, które wyznaczył mu sam Bóg.
Zazwyczaj wyznaczenie takim osobom określonych zadań
było odpowiedzią Boga na potrzeby ludu, na jego biedę
i zagubienie. Ostateczną odpowiedzią Ojca zatroskanego
o człowieka jest Syn Boży, Jezus Chrystus: „Wielokrotnie i na
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas
przez Syna” (Hbr 1,1-2).
Prorok Izajasz odkrywa dziś przed nami tajemnicę swojego
powołania: „Przemówił Pan, który mnie ukształtował
od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba
i zgromadził mu Izraela”. Gdy Izajasz usłyszał głos Boga,
pytający: „Kogo mam posłać? Kto nam pójdzie?” –
odpowiedział: „Oto ja. Poślij mnie” (Iz 6,8). Wiedział, że jego
misja rozpocznie się z chwilą, gdy Bóg go wyśle. Słowo, które
prorok przynosi, nie jest jego własną doktryną, ale przekazem
Bożej woli.
Ewangelia przybliża misję Jana Chrzciciela. Oto człowiek,
którego Bóg powołuje do odnowy moralnej Narodu
Wybranego i przygotowania go na przyjście Mesjasza. Jan
pojawia się jako asceta o wysokich wymaganiach stawianych
najpierw sobie. Przebywa na pustyni; ma ubogie odzienie
i bardzo skromny pokarm. Wielkość Jana brała się stąd, że
nie był on jak trzcina chwiejąca się na wietrze. Zanim oddał
swoje życie jako świadek prawdy, potrafił wskazać swoim
uczniom i narodowi Mesjasza: „Oto Branek Boży, który gładzi
grzech świata”. On jest Synem Bożym dlatego Jan, nie jest
godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów (J 1,27). Jezus

też wypowiada pod jego adresem słowa pochwały: „Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana
Chrzciciela” (Mt 11,11). Wiemy z lektury Ewangelii, że Jan
Chrzciciel ostatecznie został ścięty na rozkaz Heroda. Jednak
usta, które miały odwagę głosić prawdę, nie zostały
zamknięte przez śmierć. Taka jest potęga głosu prawdy!
Staje też przed nami apostoł Paweł, który kieruje swój list
do „Kościoła Bożego w Koryncie”. Apostoł przybył do Koryntu
po odrzuceniu, z jakim się spotkał na areopagu w Atenach.
Sądził, że ewangeliczna mądrość zostanie przyjęta przez
mędrców tego świata. Tymczasem jego przemówienie,
zakończone wyznaniem wiary w Zmartwychwstałego Jezusa,
skwitowano uśmiechem politowania: „Posłuchamy cię innym
razem” (Dz 17,32). Nie wiodło się Pawłowi ani
w środowiskach żydowskich, ani wśród inteligencji ateńskiej.
Opuszczając Ateny, wiedział, że mądrość krzyża nigdy nie
zostanie zaakceptowana przez wielbicieli mądrości ludzkiej.
Odtąd z nowym zapałem będzie głosił „Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów,
a głupstwem dla pogan” (1 Kor 1,23). W Koryncie św. Paweł
po trudnej przeprawie z Żydami zwrócił się wyłącznie
do pogan i tu, wsparty łaską Bożą, przez 18 miesięcy głosił
Słowo Boże. W ten sposób budował wspólnotę Kościoła,
trzecią założoną przez siebie na europejskim kontynencie
po Filippi i Tesalonikach.
Pan dziejów stawia nas wobec trzeciego tysiąclecia
chrześcijaństwa. Nasza odpowiedź winna dorastać
do wielkości chwili szczególnego Bożego czasu. Każdy z nas
jest wezwany, by wejść na szlaki Bożych posłańców,
odczytywać wyzwania czasów i budować Kościół. Odkrywać
Miłość Boga i iść do człowieka z orędziem: „Ojciec sam was
miłuje” (J 16,27). Przyjęcie tej prawdy jest warunkiem
szczerości naszych wysiłków na drodze dialogu zarówno
z Żydami, jak i z bratnimi Kościołami. W szczerym dążeniu
do jedności chodzi o świadectwo o Bogu, Ojcu wszystkich
ludzi. Na tę drogę jesteśmy wezwani w ślad za Bożymi
posłańcami. ks. Roman Kempny

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
II Niedziela Zwykła – 19 stycznia
6:00pm (Sobota) ++Czesława 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
Poniedziałek – 20 stycznia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry
Pawlikowskiej w dniu 40 urodzin
8:00am +Marcin Panek
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą

opiekę Matki Bożej dla Oleńki Duba z ok. 16 urodzin
Wtorek – 21 stycznia, św. Agnieszki
8:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji
8:00am +Marcin Panek
8:00am Za parafian
7:00pm +Fryderyka Kubica w 1 rocz. śmierci
Środa - 22 stycznia
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
łaski
8:00am +Marcin Panek
8:00am +Andrzej Malinka
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Natalii Jurowskiej z ok.
10 urodzin
Czwartek – 23 stycznia
8:00am +Janusz Gibes
8:00am +Agnieszka Sowińska
8:00am +Marcin Panek
7:00pm +Daniel Masłowski w 1 rocz. śmierci
Piątek – 24 stycznia, św. Franciszka Salezego
8:00am +Janusz Gibes
8:00am +Marcin Panek
8:00am +Stanisław Sowiński
7:00pm +Rafał Małyszko
Sobota – 25 stycznia, Nawrócenie św. Pawła
8:00am +Władysław Korczykowski w 1 rocz. śmierci
8:00am +Marcin Panek
9:00am Dziękczynno-błagalna dla Andrzeja Sowińskiego
III Niedziela Zwykła – 26 stycznia
6:00pm (Sobota) +Teresa Rybińska w 9 rocz. śmierci
7:00am ++Filip Skibiński i Wiesława
9:00am +Władysław Gąbka w 2 rocz. śmierci
11:00am +Tadeusz Pawlaczek w 12 rocz. śmierci
1:00pm +Janina Fila w rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Marcin Panek

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św. otrzymają
w sobotę, 1 lutego Benjamin
Mazur i Alex Lebiecki; w niedzielę,
23 lutego Dawid Michał Mucha.
Najbliższe spotkanie dla rodziców
i rodziców chrzestnych odbędzie
się w środę, 19 lutego o godz.
7:45pm w kaplicy św. Faustyny
w kościele.
Rodzicom życzymy wszelkich łask
i Bożego błogosławieństwa w wychowywaniu dzieci w wierze.

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.
Zapisy: www.domowykosciol.org lub www.milosierdzie.us.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Tomek (773)457-8354, Diana (773)290-0041.
BIERZMOWANIE 2020 r.
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). Egzamin do Bierzmowania
dla osób niezrzeszonych (tj. nieuczęszczających do szkół
na katechezę) odbędzie się 22 lutego 2020 r. o godz. 4pm
w kościele w salce na chórze. Kandydaci, uczęszczający
do szkół na katechezę, termin egzaminu uzgadniają ze swoimi
katechetami.
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).
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 12 stycznia: $10,414.00
Lampki: $162.00
W niedzielę, 26 stycznia zostanie zebrana druga składka
na Kościół w Ameryce Łacińskiej.
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,
Kazimierz i Izabela Wiatr, Jan i Danuta Morawa, Krzysztof
i Renata Mierkowski, Bartosz i Joanna Puchalski, Witold
i Beata Pileczka, Marta i Mariusz Wdowiak, Christopher
i Margaret Stelmach, Jacek i Marzena Flis, Andrzej i Anna
Mozgala, Mariusz i Maria Onak, Anna i Jarosław Pawlina,
Tomasz i Magdalena Kamiński, Czesław i Ewa Burzawa,
Stanisław i Alfreda Konieczek, Mieczysław i Jolanta
Kaczmarczyk, Sławomir i Barbara Wojciechowski, Krystyna
Dąbrowski, Halina i Konstanty Dembowski, Maciej i Anna
Kekus, Bogusław i Elżbieta Komanski, Małgorzata i Zdzisław
Słonka, Jan i Aneta Krupa, Greg i Edyta Leskowski, Wojciech
i Ewa Rant.

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...
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.
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. Koperty od następnej
niedzieli będą dostępne do odebrania w biurze parafialnym.
ZACHOWANIE W KOŚCIELE
Przypominamy wszystkim, że kościół jest miejscem naszego
wspólnotowego i indywidualnego spotkania Boga. Jest więc
innym miejscem niż park czy restauracja, dlatego bardzo
serdecznie prosimy, by uszanować TO miejsce. Na każdych
drzwiach naszego kościoła jest przypomnienie o istotnych
sprawach, prosimy przeczytać uważnie i wziąć sobie do serca.
Dzieci od pewnego roku życia też powinny być przyuczane
do takiego zachowania. Bóg zapłać!

DROGI RODAKU! Z CAŁEGO SERCA APELUJEMY!
Kresy, to ziemie przez wieki związane
z naszą tradycją i kulturą, które zostały
odebrane Polsce siłą i terrorem.
Za przesuniętą na zachód granicą
pozostali tam nasi rodacy. To Polacy,
którzy nigdy z ojczystej ziemi nie
wyjeżdżając znaleźli się poza
granicami Polski. Szósty rok z rzędu
przeprowadzamy zbiórkę, która ma na celu pomoc rodakom
zamieszkującym nasze dawne Kresy Wschodnie
Rzeczypospolitej, oraz wsparcie w zachowaniu polskiego
dziedzictwa na tych terenach.
W trakcie kwesty można złożyć donację finansową lub dary:
• żywność (z długą datą ważności do spożycia)
• przybory szkolne
• środki czystości i higieny.

W tym roku nie będzie zbierana odzież.
PAMIĘTAJMY I POMAGAJMY!

Zbiórka w naszym kościele przypada na niedzielę, 23
LUTEGO po każdej Mszy św.
HARMONOGRAM ZBIÓRKI (po każdej Mszy św. w jęzuku
polskim):

• 12 STYCZNIA - kościół Św. Ferdynanda, 3131 N. Mason Ave.,
Chicago
• 19 STYCZNIA – kościół Św. Trójcy, 1118 N. Noble St., Chicago
• 26 STYCZNIA - kościół św. Tomasza z Villanova,
1201 E. Anderson Dr., Palatine
• 26 STYCZNIA - kościół św. Moniki, 5136 W. Nottingham Ave.,
Chicago

• 9 LUTEGO – kościół Polskiej Misji o. Cystersów, 116 Hilton St.,
Willow Springs

• 9 LUTEGO – Bazylika św. Jacka, 3636 W. Wolfram St., Chicago
MŁODZIEŻ
W styczniu ze względu na Kolędę nie
będzie spotkań młodzieżowych.
W dniach 26, 27 i 28 lutego
zapraszamy młodzież na rekolekcje
– szczegóły wkrótce.
Po rekolekcjach spotkania będą
odbywać się wg planu:

• 4 marca, 11 marca, 25 marca - 7pm Msza św. w kościele i po
niej Droga Krzyżowa
• 1 kwietnia – 7:45pm Droga Krzyżowa
• 15 kwietnia, 29 kwietnia - 7pm Msza św. w kościele, a po niej
spotkanie w Centrum Pastoralnym (będą małe słodkości)
• 6 maja – 7pm Msza św. w kościele, a po niej spotkanie w
Centrum Pastoralnym (będą małe słodkości)
• 13 maja – 7pm Msza św. w kościele z procesją Fatimską
• 20 maja- spotkanie kończące rok formacyjny: 7pm Msza św.
w kościele, a po niej zapraszam na małe co nieco do Centrum
Pastoralnego.

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 30 stycznia na medytację ignacjańską
do Centrum Pastoralnego ok 7:30pm, wcześniej o 7pm
na Eucharystię do kościoła. 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

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
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

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.

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.

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.
KURS POMOCY PIELĘGNIARSKIEJ (CNA) I
REHABILITACYJNEJ (PRA)

Panie prosimy, aby na zabawę upiekły ciasta. Bóg
zapłać!
PIELGRZYMKO-WYCIECZKA: Medjugorie, Wyspa Brać,
Czarnogóra, Rzym-Watykan

ŚWIĘTA AGNIESZKA
21
stycznia
wspominamy
w kalendarzu liturgicznym wielką
świętą św. Agnieszkę. Jest ona jedną
z najbardziej znanych i czczonych
męczennic. Wspominają ją między
innymi: św. Ambroży, św. Hieronim,
św. Dionizy, św. papież Grzegorz
Wielki. Wiele dziewcząt i kobiet nosi
jej imię, ale czy znają jej cnoty i je
naśladują? Urodziła się w zamożnej

rodzinie rzymskiej ok. 291 roku. Było to za czasów
panowania Dioklecjana. Jej mama chrześcijanka (ojciec był
poganinem) zadbała o chrześcijańskie wychowanie. Pisze
się o niej, że była dziewczyną równie pobożną, co piękną.
Swoje życie, już w młodzieńczym wieku, pragnęła ofiarować
Chrystusowi.
W ikonografii chrześcijańskiej, św. Agnieszka jest
przedstawiana z barankiem w ręku. Jej imię bowiem
pochodzi od łacińskiego agnus – baranek. Po grecku imię
to brzmi Hagne i oznacza: „niewinna, czysta i święta”,
dlatego jej imię symbolizuje nie tylko niewinność, ale
i czystość.
W klasztorze, ufundowanym przez córkę cesarza
Konstantyna Wielkiego, powstał zwyczaj, że siostry hodują
baranki. Każdego roku, 21 stycznia – we wspomnienie św.
Agnieszki – przyprowadza się do papieża dwa baranki,
by je pobłogosławił. Jedną owieczkę przyozdabia się
czerwonymi różami, jako symbol męczeństwa, a drugą –
białymi, jako symbol dziewictwa. W Wielki Czwartek strzyże
się te baranki, a uzyskana wełna służy do utkania paliuszy,
które wręcza papież nowym metropolitom, jako symbol ich
jurysdykcji oraz jedności z Następcą Świętego Piotra. Tak
więc czystość Agnieszki jest również symbolem świętości
i czystości doktryny, która musi być głównym przedmiotem
troski biskupa.
Wstawiennictwo św. Agnieszki
Św. Agnieszka jest patronką dzieci, panien, zaręczonych
i dziewic. Ma być wzorem czystości i wstawiać się dla nich
u Boga o łaskę czystości. Agnieszkę obrali też za patronkę
harcerze, starający się żyć szczytnymi ideałami wierności
Bogu i Ojczyźnie. Jest też orędowniczką u Boga dla
ogrodników. W jej wspomnienie mówią: „Św. Agnieszka
wypuszcza skowronka z mieszka”, który ma sprawdzić, czy
zima cofa się już do morza.

WYDARZYŁO SIĘ:

MISJONARZ W SZKOLE ŚW. FAUSTYNY
W piątek i sobotę – 11 i 12 stycznia – młodzież ze Szkoły Św.
Faustyny spotkała się podczas lekcji katechezy z ks. Piotrem
Pawłem Łapą, który był gościem w naszej parafii. Młodzi ludzie
mogli usłyszeć świadectwo życia ks. Piotra, Jego niełatwą

historię, w której Pan Bóg zwycięża oraz mogli obejrzeć film
o Kościele na Syberii, gdzie ks. Piotr pracuje.
Dziękujemy ks. Piotrowi za Jego świadectwo i obecność
w szkole.
MARSZ DLA ŻYCIA
W sobotę, 11 stycznia w Chicago odbył się Marsz dla Życia
Wielu z naszych parafian uczestniczyło w tym Marszu,
by w ten sposób pokazać, jakie wartości są najważniejsze.

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

