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
2 lutego – Niedziela Ofiarowania Pańskiego
Wejście: Anioł pasterzom mówił, zwr. 1-2.5 (37)
Ofiarowanie: Dzieciątko się narodziło (49)
Komunia św.: Pójdźmy wszyscy do stajenki (73)
Dziękczynienie: Gdy śliczna Panna (52))
Zakończenie: Do szopy hej pasterze (48)
Czytania:
Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40
Psalm responsoryjny (24)
Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Przed Komunią świętą ujrzałam Matkę
Najświętszą (...) – Uśmiechając się do
mnie powiedziała mi: Córko Moja, z
polecenia Boga mam ci być w sposób
wyłączny i szczególny Matką, ale pragnę,
abyś i ty szczególnie była mi dzieckiem.
Pragnę, córko Moja najmilsza, abyś się
ćwiczyła w trzech cnotach, które Mi są
najdroższe, a Bogu są najmilszymi: pierwsza – pokora,
pokora i jeszcze raz pokora. Druga cnota – czystość; trzecia
cnota – miłość Boża. Jako córka Moja, musisz szczególnie
jaśnieć tymi cnotami. Po skończonej rozmowie przytuliła mnie
do swego Serca i znikła. Kiedy przyszłam do siebie, serce
moje tak dziwnie zostało pociągnięte do cnót, i ćwiczę się
wiernie w nich, są jakby wyryte w mym sercu. (1414-1415)
ROZWAŻANIA:
IV Niedziela Zwykła - Łk 2,22-40
Tajemnice radości i niepokoju
Drogi wiary prowadzące od tajemnicy Zwiastowania przez
Betlejem do Jerozolimy – aby uznać w Jezusie zrodzonym z
Maryi Dziewicy obiecanego Mesjasza – nigdy nie były łatwe
i proste. Naród Izraela, który przygotowywał się przez wieki
na przyjście Mesjasza i który posiadał proroków, kapłanów,
księgi święte i Świątynię Pańską, nie rozpoznał „czasu
nawiedzenia Bożego”. Jest to jedna z tajemnic wiary, ale i
zarazem wielka przestroga dla nas, którzy wierzymy, że „gdy
nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego
z niewiasty” (Ga 4,4).
Cieszymy się tą prawdą, ale jednocześnie uznajemy to za
paradoks wiary, że wspaniałość i potęga przyjścia Mesjasza
Bożego nie okazała się w triumfalnym i groźnym pochodzie
Stwórcy i Władcy wszechświata, lecz w zwyczajności i
słabości Dziecka, które narodziło się w betlejemskiej stajni.
Tym, którzy Je przyjęli i przyjmują z wiarą, to Dziecię daje
moc i godność dzieci Bożych. Albowiem wszechmoc Boga
objawia się nie poprzez przemoc i siłę, które zniszczyłyby
wolność wyboru, lecz jako DARY ŁASKI, PRAWDY I
MIŁOŚCI. Dowodem tej rzeczywistości wiary jest postawa
Maryi, która jest posłuszna woli Ojca: „Oto Ja, służebnica
Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38)
i która za „sprawą Ducha Świętego pocznie i porodzi Syna,
któremu nada imię Jezus” (Łk 1, 31.35); która na własnych
rękach „przyniesie Dziecię do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu” (Łk 2, 22). Dzielimy Jej radość, ale i
zarazem niepokój Jej macierzyńskiego serca, kiedy na Jej
rękach „wszedł” do świątyni Syn Boży i Syn Człowieczy,
Arcykapłan przeznaczony na przyszłą ofiarę z samego siebie
dla przebłagania za grzechy ludzi. Dlatego Jej duszę i serce
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk
2, 35). Poprzez Jej serce, ciało i krew Syn Boży stał się
uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Stał się w pełni

solidarny z nami. Autor Listu do Hebrajczyków wprost po
mistrzowsku ujmie tę prawdę w słowach: Upodobnił się pod
każdym względem do braci, aby stać się miłosiernym i
wiecznym Arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za
grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc
doświadczany w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są
poddani próbom.
W Jezusie Chrystusie doświadczamy więc nowego
objawienia się Boga jako MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ, a nie
jakiejś dalekiej czy wyniosłej Idei, której nie można dosięgnąć
czy jej „dotknąć”... W Nim, Bóg Ojciec ukazuje nam drogę i
światło do życia w prawdzie i miłości. Gdy się Go nie uzna i
zlekceważy Jego znak – nie tylko poprzez sprzeciw, ale aż
do postawy negacji Boga – wówczas nie ma żadnego światła
nadziei dla człowieka i otaczającego go świata. W książce
ks. kard. J. Ratzingera «Służyć prawdzie» odnajdujemy
bardzo ważne słowa: „Dzisiaj nawet sztuka została
‘wprzęgnięta w służbę’, która demaskuje człowieka w jego
odrażającym brudzie. Bez odniesień do Boga – wielu
poświęca swój geniusz na odsłonięcie prawdy, nie po to, aby
ukazać jej blask,... tylko, aby pokazać, że prawda jest
brudna, że brud jest prawdą. Wówczas spotkanie z prawdą
już nie uszlachetnia, nie podnosi, lecz poniża... W tym tkwi,
zaiste, tragiczna prawda ‘takiej’ propozycji świata”.
Tajemnice Syna Bożego, od Betlejem przez Golgotę,
Zmartwychwstanie aż po drugie Przyjście w chwale – są
wyrazem niewyczerpalnej Miłości Miłosiernej. Trwamy w niej,
trwamy w Bogu ceną Krwi i Śmierci Jezusa. Nasze
współuczestnictwo w tych tajemnicach radości i bólu
powinno stać się najsilniejszym motywem i mocą, aby te
prawdy Ewangelii przekazywać i głosić innym, aby i oni
rozradowali się światłem Chrystusa, które wzeszło dla
wszystkich. Sięgnijmy w zakończeniu naszego rozważania
do słów ks. Jana Twardowskiego: „Każda miłość jest bolesna
i radosna. Z miłością jest tak, jakby padał drobniutki deszcz.
Idziesz w tym deszczu i nie wiesz, że pada, ale czujesz
nagle, że serce ci przemokło do głębi. Bóg daje czasem
radość miłości w naszym sercu, ale potem często kończy się
ona bólem. Radość i ból idą w parze w każdym dniu naszego
życia, w każdym odruchu naszego serca...”. ks. Wacław
Depo

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
IV Niedziela Zwykła – 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am ++Stefania i Józef Lis oraz +Stanisław Pęcak
9:00am +Zofia i Eugeniusz Zajder w rocz. śmierci
11:00am +Roman Knapik
1:00pm +Józef Dziadkowiec w 23 rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne

Poniedziałek – 3 lutego, św. Błażeja
8:00am Za parafian
8:00am +Marcin Panek
8:00am +Janusz Gibes
7:00pm +Małgorzata Leśniakowska w 1 rocz. śmierci
Wtorek – 4 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Moniki Budz w dniu
urodzin
8:00am +Marcin Panek
8:00am +Janusz Gibes
7:00pm +Krystyna Skalana w 11 rocz. śmierci, +Stanisław
Skalany w 11 miesięcy po śmierci, +Maria Król w 1 rocz.
śmierci
Środa - 5 lutego, św. Agaty
8:00am +Marcelina Plewa
8:00am +Janusz Gibes
8:00am +Marcin Panek
7:00pm +Jan Leończuk w 7 rocz. śmierci
Czwartek – 6 lutego
8:00am +Janusz Gibes
8:00am +Marcin Panek
8:00am Dziękczynno-błagalna za Andrzeja Sowińskiego
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
Piątek – 7 lutego, I piątek miesiąca
8:00am +Janusz Gibes
8:00am +Marcin Panek
8:00am +Ludwik Sowiński
7:00pm ++Maria i Józef Policht
Sobota – 8 lutego
8:00am +Marcin Panek
9:00am +Jan Słowakiewicz
V Niedziela Zwykła – 9 lutego
6:00pm (Sobota) +Tadeusz Mieszała w 7 rocz. śmierci,
+Genowefa Mieszała w 1 rocz. śmierci
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Kamili i Olka
9:00am ++Wacława i Mieczysław Kowalscy
11:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Filipa
Rzeszutek w dniu 20 urodzin
1:00pm +Kazimierz Pawlak w 1 rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Irena Hilińska w 4 rocz. śmierci

SAKRAMENTY

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św. otrzymają w
niedzielę, 23 lutego: Dawid Michał
Mucha, Benjamin Alex Koroloczuk,
Paweł Franciszek Kisiel, w niedzielę, 8

marca: Aleksander Dawid Filipek.
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 rozpoczął się 25
stycznia i trwać będzie 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, a 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.
Przymiarka alb dla dzieci ze Szkoły św. Faustyny
odbędzie się 22 lutego, w sobotę od godz. 9am do 4pm,
w Centrum Pastoralnym.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 26 stycznia: $10,838.00
Kościół w Ameryce Łacińskiej: $2,891.00

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...
NAMASZCZENIE CHORYCH
W tym miesiącu Sakrament Namaszczenia Chorych będzie
wyjątkowy udzielany we wtorek, 11 lutego, z racji
Światowego Dnia Chorych, a nie w pierwszy poniedziałek
miesiąca.
Sakrament będzie udzielany po Mszy św. o godz. 8am i 7pm.
PRZYJMOWANIE INTENCJI
Dla zachowania poufności w przyjmowaniu intencji i
załatwianiu innych spraw prosimy, by do zakrystii wchodzić
pojedyńczo. Będzie to ułatwieniem dla wszystkich.
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!

20 maja- spotkanie kończące rok formacyjny: 7pm Msza św.
w kościele, a po niej zapraszam na małe co nieco do Centrum
Pastoralnego
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
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 6 lutego na godz. 7pm na Mszę św. z oprawą
muzyczną p. Jacka Krepulca do kościoła, a po niej na
konferencję ks. Tomasza Pietrzaka SChr: Ufaj Bogu tak,
jakby całe prowadzenie spraw zależało wyłącznie od
Niego. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś Ty
sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła. Św. Ignacy
Loyola
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
W poniedziałek, 10 lutego, zapraszamy na spotkanie Kręgu
Biblijnego „Zacheusz” po Mszy św. wieczornej do Centrum
Patoralnego. W tym miesiącu spotkania odbędą się 10 i 24
lutego.

MŁODZIEŻ
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

WAKACJE Z BOGIEM
W dniach od 8-12 czerwca oraz od 22-26 czerwca przy naszej
parafii organizujemy Wakacje z Bogiem dla dzieci. A także
wyjazd do Yorkville od 14-20 czerwca. W tym celu
potrzebujemy wolontariuszy, którzy by nam pomogli jako
opiekunowie i w kuchni. Zachęcamy także młodzież do
zaangażowania się w pomoc przy Wakacjach z Bogiem i przy
wakacyjnym wyjeździe do Yorkville. Osoby, które mogą
pomóc proszone są o kontakt z ks. Krzysztofem, a także o
wypełnienie form "wolontariusza", które są w zakrystii. W
formach należy zakreślić wybrany dzień. Jeśli ktoś nie może
być wolontariuszem, to może złożyć donację na Wakacje z
Bogiem, bądź na wyjazd wakacyjny do Yorkviile. Donacja
będzie wsparciem opłat dla rodzin wielodzietnych. Pierwsze
zebranie dla wolontariuszy odbędzie się w środę, 12 lutego,
w Centrum Pastoralnym o godz. 6:30pm.

WALENTYNKOWA NOC

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

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

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy
na
adorację
Najświętszego Sakramentu, która
odbywa się od poniedziałku do
czwartku od godz. 8:30am do 6:30pm.
W piątek adoracja rozpoczyna się od
godz. 8:30am i trwa aż do soboty do
godz. 5:30pm. W niedzielę rozpoczyna
się od godz. 8am i trwa do godz.
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:
Stanislawa (708)691-1758.

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

DZIEŃ ŚW. BŁAŻEJA
3 lutego obchodzony jest dzień św.
Błażeja, biskupa, męczennika,
patrona chorych na gardło. W tym
dniu święcono w kościołach małe
świeczki (tzw. „błażejki”), które po
przystawieniu do gardła miały koić
ból. Św. Błażej żył na przełomie III
i IV wieku w mieście Sebaste
(obecnie Sivas w Turcji). Był
lekarzem, porzucił jednak swój
zawód i oddał się służbie Bogu.
Kim był św. Błażej
Św. Błażej urodził się i wychował w Cezarei Kapadockiej
(obecnie Turcja). Podobno pochodził z zamożnej rodziny.
Rodzice dobrze wychowali i wykształcili syna. Był dzieckiem
o łagodnym charakterze, jak również ogromnej wrażliwości.
Dał się poznać jako wspaniały człowiek. Powołano go na
stolicę biskupią w Sebaste. Przez kilka lat sprawował ten
urząd w formującym się Kościele. Pewne jest jedynie to, że
św. Błażej był biskupem Sebaste i zginął w nim śmiercią
męczeńską około 315 roku.
Św. Błażej był lekarzem, który za sprawą swojego
przykładnego postępowania cieszył się wielkim uznaniem.
Miał tak dobrą reputację, że kiedy zmarł biskup w Sebaste,

wierni zaproponowali, aby to właśnie on został nowym
biskupem. Św. Błażej podjął się tego zadania.
Za czasów cesarza rzymskiego Licyniusza, nadeszły dla
chrześcijan trudne dni. Rozpoczęły się prześladowania.
Chrześcijanie ukrywali się, ale biskup Błażej nie chciał
opuścić miasta. Był gotowy pozwolić się pojmać, ale wierni
błagali go, żeby się ukrył. W końcu uległ tym namowom. Po
długim marszu, prowadzony przez przewodnika, dotarł do
jaskini w górach, która stała się jego domem.
Minęło wiele lat zanim odkryto to miejsce. Dopiero sam św.
Błażej na prośbę Jezusa, który ukazał mu się we śnie i
powiedział „Wstań i złóż mi ofiarę!”, oddał się w ręce żołnierzy.
Nie opierał się kiedy prowadzono go do miasta. Wiedział, że
idzie na śmierć, ale czuł też, że jest pod opieką Boga i to

i zachowywano go do początków XX w. np. na Mazowszu,
Kurpiach i ziemi krakowskiej.
Długo żywa była wiara w to, że okadzenie ich dymem
chorego gardła, uczynienie znaku krzyża i dotknięcie –
uzdrawia. Najlepiej było zjeść jabłko, a z zewnątrz pocierać
gardło błażejką. Do tego dołączyć żarliwą modlitwę.
Patron
Św. Błażej jest patronem chorych na gardło. Pomaga
również w chorobach duszy, szczególnie gdy chodzi o
wyznanie zatajonych na spowiedzi grzechów.
Przysłowia
Jak śnieg na świętego Błażeja, pogodna będzie Wielka
Niedziela
Deszcze na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja.

dodawało mu odwagi.
Będąc uwięzionym nadal nauczał i uzdrawiał chorych. Był
wśród nich nastoletni chłopiec, który zadławił się ością.
Utkwiła ona w gardle, powodując to, że chłopiec powoli się
dusił. Błażej dotknął obolałej szyi i pomodlił się, po czym stan
zdrowia chłopca zaczął się szybko poprawiać.
Biskupa Błażeja zamknięto w lochu. Siła duchowa Błażeja
wzmacniała jego ciało. Namiestnik skazał go na śmierć przez
utopienie. Legenda mówi, że wyrwał się żołnierzom, którzy
zaprowadzili go na brzeg. Pobiegł przez wodę ledwo
dotykając powierzchni. Św. Błażej stał na drugim brzegu z
promienną, świetlistą twarzą kiedy go powtórnie dopadli. Nie
bronił się. Po raz ostatni zaprowadzono go na śmierć. Został
ścięty mieczem.
Zwyczaje
W dzień św. Błażeja święcono w kościele jabłka używane
później jako lekarstwo. W niektórych parafiach organiści
roznosili je po domach w zamian za drobne datki. Święcono
także małe świeczki, zwane błażejkami, które po
przystawieniu do gardła miały koić ból.
Podczas nabożeństwa ksiądz święcił, podawał do
ucałowania i podkładał pod brodę dwie związane na krzyż
świece, których końce były połączone woskową pętlą.
Odmawiana była przy tym modlitwa: za wstawiennictwem
św. Błażeja niech cię Pan ustrzeże przed chorobami gardła i
wszelkim złem. Obrzęd ten był znany w Polsce już w XVI w.

ŚW. AGATA – DZIEWICA I MĘCZENNICA
Austriacki liturgista ks. Pius Parsch pisał, że św. Agata, której
imię znaczy "dobra", należy do czterech wielkich dziewic
męczennic Kościoła rzymskiego, których wspomnienia
wypadają w czterech zimowych miesiącach. Są to: Cecylia
(22 XI), Łucja - "świetlana" - (13 XII) na powitanie Bożego
Narodzenia, Agnieszka - "czysta" (21 I) i wspomniana Agata
- "dobra" - (5 II).
Według tradycji Agata przyszła na świat w Katanii (miasto
liczące dzisiaj ponad 400000 mieszkańców) na Sycylii ok.
235 roku jako córka arystokratycznej rodziny. Po przyjęciu
chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Miała oznaczać się
niezwykłą urodą, a namiestnik rzymski Sycylii ubiegał się o
jej rękę. Agata jednakże odrzuciła jego propozycję i dlatego
została najpierw oddana do domu rozpusty, gdzie jednak z
Bożą pomocą ustrzegła swojej niewinności. Następnie
poddano ją strasznym torturom, mianowicie rozszarpano i
obcięto jej piersi. To wszystko jednakże nie odwiodło Agaty
od wiary w Chrystusa, któremu poświęciła swoje życie.
Męczennicę rzucono na rozpalone węgle i w ten sposób
poniosła śmierć za wiarę w roku 251, za panowania
rzymskiego cesarza Decjusza. Od razu chrześcijanie otoczyli
jej grób wielką czcią, modląc się o wstawiennictwo Świętej.
W rok po śmierci św. Agaty wybuchła Etna i rozpalona lawa
zagrażała miastu. Mieszkańcy Katanii prosili św. Agatę o
pomoc i posłużyli się jej welonem dla powstrzymania ognistej
lawy. Miasto zostało uratowane. W średniowieczu wzywano
św. Agatę jako patronkę chroniącą od ognia. Trudniący się
sztuką ludwisarską (np. dzwony, lufy działowe, posągi,
świeczniki) uważali ją także za swoją patronkę. Do św. Agaty
zwracały się o pomoc niewiasty w różnych chorobach,
szczególnie zaś w czasie bólu piersi.
W dzień św. Agaty błogosławiono pieczywo, sól i wodę,
których ludność używała w czasie piorunów i pożarów.
Obecnie obchód liturgiczny ku czci św. Agaty (5 II) ma rangę
wspomnienia obowiązkowego. Jedynie w parafii Minkowce
koło Sokółki obchodzi się uroczystość św. Agaty, gdyż jest
ona patronką (obok NMP Pośredniczki Wszelkich Łask)

tamtejszej parafialnej świątyni. W kolekcie mszalnej prosimy,
aby św. Agata wyprosiła nam Boże miłosierdzie przez swoje
męczeństwo i ofiarowane Panu życie w czystości.
Zaproponowane na dzień św. Agaty mszalne czytania biblijne
mówią nam (1 Kor 1,26-31), że Bóg wybrał to, "co niemocne,
aby mocnych poniżyć". Zbawiamy się przez Jezusa
Chrystusa, który jest naszą mądrością, sprawiedliwością,
uświęceniem i odkupieniem. W Ewangelii (Łk 9,23-26)
znajdujemy zachętę, abyśmy codziennie brali swój krzyż i
naśladowali Chrystusa. Kto straci swoje życie z powodu
Chrystusa, jak to miało miejsce w osobie św. Agaty, ten je
odnajdzie na nowo i otrzyma zbawienie. Ks. Stanisław
Hołodok

Barbarą Musiał i nauczycielami ze Szkoły św. Faustyny,
w której katechezy uczą księża z naszej parafii.
Na zdjęciu ks. Tomasz ze swoimi maturzystami.

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
Czarnogóraz 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:
STUDNIÓWKA 2020
25 stycznia w sali bankietowej Drury Lane odbyła się
studniówka dla polskich szkół z terenu Chicago. W balu
między innymi wzięli udział maturzyści wraz z panią dyrektor

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)505-7442. 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 parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym służą Piotr i
Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się tel: (630)582-1505.
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

• Do sprzedania wypożyczalnia zamków na różne okazje. Kontakt:
Wojtek (773)791-3631
• Do sprzedania jednorodzinny dom w w Clearwater, Florida.
Kontakt: Robert (630)484-6336
• 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

