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
9 lutego – V Niedziela Zwykła
Wejście: Głoś imię Pana, zwrotka 1, 3 (298)
Ofiarowanie: Wy jesteście na ziemi (508)
Komunia św.: O mój Jezu w Hostii skryty (148)
Dziękczynienie: Niech żyje Jezus (185))
Zakończenie: Matko, która nas znasz (411)
Czytania:

Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Psalm responsoryjny (112)

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Chryste cierpiący, wychodzę na Twoje
spotkanie; jako oblubienica Twoja muszę
Ci być podobna. Twoja szata zelżywości
musi i mnie okrywać. Chryste, Ty wiesz,
jak gorąco pragnę się upodobnić do
Ciebie. Spraw, niech cała męka Twoja
stanie się moim udziałem, niech się
przeleje wszystka Twa boleść w moje
serce. Ufam, że uzupełnisz to we mnie w sposób Tobie
właściwy. (1418)
ROZWAŻANIA:

V Niedziela Zwykła - Mt 5,13-16
Światło, które służy...
Dzisiejsza Liturgia Słowa wprowadza w biblijne obrazy i
zadania światła. Każdy człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin,
winien dostrzec, że posiada własne niepowtarzalne życie,
powołanie i zadania. Dostrzegamy je jako drogę pełną ludzi,
pragnień, zdarzeń, słów i znaków. Na płaszczyźnie wiary
przyjmujemy, że otrzymaliśmy je od Boga jako „zadanie”
kroczenia drogami zbawienia, czyli we współpracy z
Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Całe
bowiem stworzenie „w Nim ma istnienie, gdyż bez Niego w
ogóle by nie istniało” (por. Kol 1,16-17). To On oświeca i
ogarnia „każdego człowieka, który na ten świat przychodzi”
(J 1,9). Dlatego Jezus mówi o sobie jako o Bogu: „Ja jestem
światłością świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w
ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).
Syn Boży, który objawia nam tajemnicę Ojca w mocy Ducha
Świętego, jest Światłem nie tylko w sobie, ale także
Światłem, które służy; które całe jest „dla”: przede wszystkim
dla każdego człowieka, dla życia rodziny ludzkiej i
wszelkiego stworzenia. Przychodzi do nas różnymi drogami.
Jego światłość, która jest źródłem wiary i miłości, rozbłyska
w nas, jaśnieje w każdej odkrywanej prawdzie, w każdej
drobinie życia, w każdym blasku piękna i tętnie życia, w
każdej iskrze prawdziwej miłości, na każdym kawałku drogi,
w każdym zdarzeniu.
Będąc „Słowem Ojca”, „odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3),
Jezus przemawia do nas najpełniej przez tajemnicę Miłości
Ukrzyżowanej, która nie zniewala człowieka swoją mocą i
mądrością Bożą, ale przynosi wolność dzieci Bożych. To
dzięki Jezusowi Chrystusowi w świetle Ducha Świętego
doświadczamy obecności Ojca i mamy współuczestnictwo z
Nim (por. 1J 1,2-3). Mamy w sobie Boga Stwórcę i Zbawcę,
Początek i Koniec wszelkiego stworzenia. To światło
wyznawanej wiary rozbłyska w nas i wszędzie, gdzie ktoś
dzieli swój chleb z człowiekiem głodującym, wprowadza do
swego domu biednych i daje odzienie potrzebującym.
Ewangeliczne obrazy soli i światła, do których odwołuje się
Jezus, są rzeczywistością na wskroś ludzką i wydają się
zrozumiałe dla każdego człowieka. Ale tak nie jest, gdyż nie

każdy zdaje się dostrzegać ich sens. One nie istnieją same
przez siebie i dla siebie samych. One pozostają w służbie
większej sprawy. Tak jest również z każdym, kto jest uczniem
Jezusa, a przez Niego ma przystęp do Ojca jako Stwórcy i
Zbawcy. Dlatego też mamy obowiązek rozpoznawania Go „w
duchu i prawdzie” (por. J 4,23), ale także w miłości:
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem, i będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,37-39). Bez tej
miłości komplementarnej: miłości Boga, który jest w niebie i
drugiego człowieka, który kroczy naszymi ziemskimi drogami
– człowiek nie jest w pełni człowiekiem...
Kiedy rośnie miłość do ludzi, wzrasta też miłość do Boga,
będąca łaską przylgnięcia do Stwórcy i Jego praw. Jest
bardzo realna, choć nieraz niedoceniana i niezauważana. A
przecież ona z jednej strony „objawia się”, a z drugiej „ukrywa
się”: w każdym życzliwym słowie, w podanym kubku wody, w
przytuleniu skołatanej głowy, w czyimś serdecznym
spojrzeniu, a zwłaszcza w bólu i smutku ludzkim. Ona jest
dookoła nas, jak potrzebne światło, jest w służbie, w dawaniu
siebie. Tylko trzeba ją umieć dostrzec, „jak miasto położone
na górze, jak światło dla wszystkich, którzy są w domu”.
Trzeba ją uznać i nazwać po imieniu, aby później okazać ją
innym... Będzie to świadczenie o światłości, o Ojcu, który jest
w niebie. I tak będzie aż do czasu, kiedy wszystkie światła
tego świata i pojedynczych ludzkich serc zejdą się w
Komunię Światła, w Domu Ojca: „I odtąd już nocy nie będzie
i niepotrzebne będzie światło lampy i słońca, bo Pan Bóg
będzie naszą światłością” (por. Ap 22,5). Taka jest nadzieja
synów światłości, którzy przez wiarę i czyny miłości idą za
Jezusem. Ona jest naszą nadzieją i naszą drogą do Ojca. ks.
Wacław Depo

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

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
Poniedziałek – 10 lutego, św. Scholastyki
8:00am Za parafian
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Zosi Rechul w 2 rocz.
urodzin
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Scholastyki
7:00pm +Mieczysław Kirago w 2 rocz. śmierci
Wtorek – 11 lutego, NMP z Lourdes

8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii
8:00am O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla
Danuty Krasińskiej
8:00am +Marek Rajewicz w 1 miesiąc po śmierci
7:00pm +Witold Sobolewski
Środa - 12 lutego
8:00am +Bolesław Czyżewski i za zmarłych z rodziny
8:00am +Mariusz-Jacek Surma
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i
Zdzisława Łapa
7:00pm ++Zuzanna, Marian i Andrzej Sawiccy
Czwartek – 13 lutego
8:00am +Czesława Dąbrowska i za zmarłych z rodziny
8:00am ++Teresa i Józef Michoń
8:00am +Józef Garbacz
7:00pm ++Bronisław i Bogdan Kica
Piątek – 14 lutego, św. Cyryla i Metodego
8:00am +Maria Tota w 2 rocz. śmierci
8:00am +Władysław Rams w 1 rocz. śmierci
8:00am +Józefa Augustyn w 33 rocz. śmierci
7:00pm +Mieczysław Marszałek
Sobota – 15 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo dla kapłanów i siostry
zakonne z naszej parafii
9:00am +Jan Morawa
VI Niedziela Zwykła – 16 lutego
6:00pm (Sobota) +Janina Jakimiuk i +Marian Świerzewski
7:00am +Andrzej Piaskowski
9:00am +Mieczysław Marszałek w 4 rocz. śmierci
11:00am ++Julia, Stanisław i Antoni Kokoszka
1:00pm +Barbara Dudek w 14 rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Helena Czaczkowska w 4 rocz. śmierci

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Informacje na temat chrztu w naszej parafii
można znaleźć na tablicy ogłoszeń w
kościele oraz na stronie:
https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
Sakrament chrztu św.
otrzymają w
niedzielę, 23 lutego: Dawid Michał Mucha, Benjamin Alex
Korolczuk, Paweł Franciszek Kisiel, w niedzielę, 8 marca:
Aleksander Dawid Filipek, Dominik Danieliszyn.
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.
BIERZMOWANIE 2020 r.
Najbliższe spotkanie formacyjne dla
rodziców, opiekunów prawnych i kandydatów
do Bierzmowania, którzy nie byli 8 lutego
odbędzie się 15 lutego o godz. 4:30pm w
kościele. 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 2 lutego: $10,433.00
Składka na spłatę długu: $11,803.00

Pledges: $940.00
Kawiarenka: $200.00
Sklepik: $1,224.00
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,
Kazimierz i Izabela Wiatr, Jan i Danuta Morawa, Krzysztof i
Renata Mierkowski, Bartosz i Joanna Puchalski, Christopher
i Margaret Stelmach, Jacek i Marzena Flis, Andrzej i Anna
Mozgala, Mariusz i Maria Onak, Tomasz i Magdalena
Kamiński, Krystyna Dąbrowski, Bronisław Pohl, Marek i Anna
Dragowski, Henryk i Maria Cira, Arkadusz Zwierniak i Monika
Machnik, Rafał i Anna Kowal, Jan i Maria Korus, Adam i
Ludwika Peschak, Wojciech i Janina Bykowski, Grzegorz i
Edyta Grygo, Marek i Renata Madej, Wiesław i Barbara Drath,
Mieczysław i Jolanta Kaczmarczyk, Witold i Ewa Mierzwa,
Zbigniew i Barbara Jez, Marta i Mariusz Wdowiak, Czesław i
Ewa Burzawa, Andrzej i Iwona Libera, Anna i Jarosław
Pawlina, Roman i Alicja Styrczula, Piotr i Halina Tyrka.
Donacje na potrzeby naszego kościoła złożone w
styczniu:
$150.00 Andrzej Olszewski & Anna Kot
$150.00 Grażyna Wrzesinska
$165.00 Władysław & Małgorzata Szymanski
$175.00 Grażyna Sedzimir
$180.00 Edward & Wanda Wojtkiewicz
$180.00 Maria & John Saeli
$200.00 Jerzy & Ewa Gebarowski
$200.00 Mariusz & Maria Onak
$200.00 Anna & Rafał Mikrut
$210.00 Wojciech Chowaniec & Family
$230.00 Ryszard & Teresa Pisz
$260.00 Kazimierz & Malgorzata Maslowiec
$268.00 Małgorzata Lukes & Family
$300.00 Kazimierz Kurpiel
$380.00 Adam & Maria Cholewa
$500.00 Czesław & Teresa Kaczor
$515.00 Mariusz & Ewelina Rzepa
$525.00 Władysław Mucek & Family

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!
W niedzielę, 16 lutego zostanie zebrana druga składka na
spłatę długu budowy naszego kościoła

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
wyjątkowo udzielany we wtorek, 11 lutego we wspomnienie
Matki Bożej z Lourdes i z racji przypadającego w tym dniu
Światowego Dnia Chorych.
Sakrament będzie udzielany po Mszy św. o godz. 8am i 7pm.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2020 r.
11 lutego 2020 r.
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

Drodzy braci i siostry,
1. Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię»
(Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która
objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i
zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna
Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i
cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na duchu!
Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego:
«przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy
Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których spotyka
każdego dnia na drogach Galilei: wielu ludzi prostych,
ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na
marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i

opresyjnego systemu społecznego... Ludzie ci zawsze
uganiali się za Nim, aby słuchać Jego słowa — słowa, które
dawało nadzieję!» (Anioł Pański, 6 lipca 2014).
W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje
zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy
wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem
próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym
przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus
Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje
miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc.
Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy,
które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie
rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują
całego człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie
odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego
życie, aby doświadczyć łagodności.
2. Dlaczego Jezus Chrystus żywi te uczucia? Ponieważ On
sam uczynił się słabym, doświadczając ludzkiego cierpienia
i otrzymując następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie
tylko ten, kto osobiście przeżywa to doświadczenie, będzie
potrafił pocieszyć drugiego. Istnieje kilka poważnych form
cierpienia: choroby nieuleczalne i przewlekłe, choroby
psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub opieki
paliatywnej, różne niepełnosprawności, choroby wieku
dziecięcego i podeszłego… Wobec nich czasami brakuje
człowieczeństwa, dlatego konieczne jest spersonalizowanie
podejścia do pacjenta, dodając do leczenia także opiekę w
celu integralnego uzdrowienia człowieka. W chorobie czuje
on bowiem, że zagrożona jest nie tylko jego integralność
fizyczna, ale także wymiar relacyjny, intelektualny,
uczuciowy i duchowy; i dlatego oprócz terapii oczekuje
wsparcia, troskliwości, uwagi... jednym słowem miłości.
Ponadto obok człowieka chorego jest jego rodzina, która
cierpi i również potrzebuje pociechy i bliskości.
3. Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was
w szczególny sposób pośród owych, “utrudzonych i
obciążonych”, którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. Stąd
wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności i
nadzieja wobec waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza
was, abyście przyszli do Niego: «Przyjdźcie». W Nim bowiem
niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała
i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał
nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem
uwalnia nas od ucisku zła.
W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się
pokrzepić. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“
Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk 10,
34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę,
wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu
na duchu. W tym domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy,
uzdrowieni miłosierdziem Bożym ze swojej słabości, będą
umieli pomóc wam nieść krzyż, tworząc z własnych ran
szczeliny, poprzez które ponad swoją chorobą można

dostrzec horyzont i otrzymać światło i powietrze dla waszego
życia.
W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom wpisuje się
działalność pracowników służby zdrowia: lekarzy,
pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji
placówek sanitarnych, wolontariuszy, którzy, wykonując
swoje zadania zgodnie z kompetencjami, pozwalają odczuć
obecność Chrystusa, który ofiaruje pociechę i troszczy się o
chorą osobę, opatrując jej rany. Jednakże również oni są
mężczyznami i kobietami nie pozbawionymi własnych
słabości czy chorób. W odniesieniu do nich mają szczególne
znaczenie słowa, że «otrzymawszy pokrzepienie i
pocieszenie Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwani, aby stać
się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych braci, poprzez
postawę łagodności i pokory na wzór Mistrza» (Anioł Pański,
6 lipca 2014).
4. Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda interwencja
diagnostyczna, prewencyjna, terapeutyczna, badawcza,
lecznicza i rehabilitacyjna skierowana jest do osoby chorego,
gdzie rzeczownik “osoba” zawsze pojawia się przed
przymiotnikiem “chory”. Dlatego wasze działanie niech
będzie stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez
jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji,
wspomaganego
samobójstwa,
zaprzestania
podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest
nieodwracalny.
W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki nauk
medycznych wobec przypadków klinicznych coraz bardziej
problematycznych i wobec niekorzystnych diagnoz, jesteście
wezwani do otwarcia się na wymiar transcendentny, który
może ukazać najgłębszy sens waszej profesji. Pamiętamy,
że życie jest święte i należy do Boga, dlatego jest
nienaruszalne i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, 5;
Enc. Evangelium vitae, 29-53). Życie ma być przyjmowane,
chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia
aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara
w Boga autora życia. W niektórych przypadkach sprzeciw
sumienia pozostaje dla was koniecznym wyborem, aby
pozostać wiernymi waszemu „tak” dla życia i osoby. W
każdym razie wasz profesjonalizm ożywiany chrześcijańską
miłością, będzie najlepszą formą służby wobec
podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia.
Nawet wówczas, kiedy nie będziecie w stanie wyleczyć,
zawsze będziecie mogli otoczyć opieką za pomocą gestów i
procedur, które przynoszą ulgę i wytchnienie pacjentowi.
Niestety, w niektórych kontekstach wojny czy konfliktu
zbrojnego atakuje się personel medyczny i placówki, które
zajmują się przyjmowaniem i leczeniem chorych. W
niektórych miejscach również władza polityczna próbuje
manipulować pomocą medyczną na swoją korzyść,
ograniczając autonomię prawną przysługującą profesji
medycznej. W rzeczywistości, atakowanie tych, którzy

poświęcają się służbie cierpiącym członkom społeczeństwa,
nikomu nie przynosi pożytku.
5. W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o wielu
braciach i siostrach, którzy na całym świecie nie mają
dostępu do leczenia, ponieważ żyją w biedzie. Zwracam się
zatem do instytucji opieki zdrowotnej i rządów wszystkich
krajów świata, aby mając na uwadze aspekt ekonomiczny,
nie zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. Ufam, że
łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie podjęta
współpraca dla zapewniania wszystkim dostępu do
odpowiedniej opieki medycznej w celu ochrony i
odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję wolontariuszom,
którzy oddają się służbie chorym, uzupełniając w wielu
przypadkach braki strukturalne i odzwierciedlając poprzez
gesty czułości i bliskości obraz Chrystusa Dobrego
Samarytanina.
Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych,
zawierzam wszystkich, którzy dźwigają ciężar choroby wraz
z ich rodzinami, a także wszystkich pracowników służby
zdrowia. Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości w
modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego
Błogosławieństwa.
Watykan, 3 stycznia 2020 r.,
we wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
Franciszek
PRZYJMOWANIE INTENCJI
Dla zachowania poufności w przyjmowaniu intencji i
załatwianiu innych spraw prosimy, by do zakrystii wchodzić
pojedyńczo. Będzie to ułatwieniem dla wszystkich.
AKT ZAWIERZENIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
16 lutego o godz. 5:30pm
w kościele pw.Świętej Trójcy
w Chicago odbędzie się
organizacyjne spotkanie dla
wszystkich, którzy pragną
dokonać Zawierzenia Totus
Tuus
w
uroczystość
Zwiastowania NMP, tj. 25
marca, środa, na Mszy św.
o godz. 7:30pm na Trójcowie.
Trzydziestotrzy
dniowe
przygotowanie do Zwierzenia
należy rozpocząć 21 lutego.
Więcej informacji: Danuta (773)791-3620 lub Dorota
(630)835-4824.
MŁODZIEŻ
Plan spotkań młodzieżowych:
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
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

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!

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 13 lutego na godz. 7pm na Mszę św. do
kościoła, a po niej na warsztaty: Moje potrzeby – czy i jak
je zaspokajać?
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.
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

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.
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:
MEDYTACJA IGNACJAŃSKA NA SPOTKANIU ODNOWY
W czwartek 30 stycznia po Mszy św. wspólnota Odnowy w
Duchu Świętym spotkała się na modlitwie Słowem Bożym Łk
2,22-40 korzystając z metody św. Ignacego Loyoli, tzw.
medytacji ignacjańskiej. Angażuje ona zarówno sferę
intelektualną, zmysłową, wolitywną, jak i wszystkie
uwarunkowania człowieka, relacje do Boga, siebie i
otaczającego świata. Modlący się, stając w tu i teraz spotykają
się ze swoimi pragnieniami, oczekiwaniami i ze swoją historią.
Podczas tego spotkania każdy z Grupy mógł zatrzymać się
między innymi nad pytaniem stanowiącym inspirację do
osobistej modlitwy: jak przeżywasz swoją, często prostą
codzienność i odnajdujesz w niej Boga?

Wspólnota Odnowy w każdym roku formacyjnym pogłębia
treści spotkań również poprzez
czytanie specjalnie dobranych
książek. Po lekturze Waltera J.
Ciszka SJ „…bo Ty jesteś ze
mną”, teraz członkowie Grupy
będą zagłębiać się w treść książki
Viktora E. Frankla „Człowiek w
poszukiwaniu sensu”.
Niech to, co zadziało się na
modlitwie, całym spotkaniu jak i
nowa lektura służą większej
chwale Bożej.

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 wynajęcia od zaraz sypialnia w mieszkaniu dwusypialniowym
w Addison. Kontakt: Alina (708)355-1148
• 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

