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
23 lutego – VII Niedziela Zwykła
Wejście: Pokładam w Panu ufność mą (312)
Ofiarowanie: Gdzie miłość wzajemna (296)
Komunia św.: Ja wiem w kogo ja wierzę (140)
Dziękczynienie: Jezu zostań w nas (299)
Zakończenie: Do Ciebie Matko (235)
Czytania:

Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Psalm responsoryjny (103)

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
O Rano Miłosierdzia, Serce Jezusa, ukryj
mnie w swej głębi jako jedną kropelkę krwi
własnej i nie wypuszczaj mnie z niego na
wieki. Zamknij mnie w swych głębiach i
naucz mnie sam kochać Ciebie. Miłości
wieczna, urabiaj sam moją duszę, aby była
zdolna do wzajemniej miłości Ciebie. O
żywa Miłości, uczyń mnie zdolną do
wiecznego kochania Ciebie. Chcę wiecznie odpowiadać
wzajemnością na Twoją miłość. O Chryste, jedno spojrzenie
Twoje droższe mi jest niżeli światów tysiące, niżeli niebo całe.
(1631)

ROZWAŻANIE:
VII Niedziela Zwykła - Mt 5,38-48
Oko za oko, policzek za policzek
Wielu współczesnych ludzi egzystuje moralnie piętro niżej od
starotestamentalnego „oko za oko”. Gdy ktoś wybije im oko,
są gotowi urwać mu głowę. Jeśli wejdziemy do pierwszego
lepszego gimnazjum, możemy się przekonać, że wystarczy
być rudym, grubym albo mieć odstające uszy, by narazić się
na podbite oko, wyśmianie, odtrącenie. Albo można
przespacerować się korytarzami uznanych firm, by być
świadkiem
powszechnego
mobbingu,
zazwyczaj
nieumotywowanego niczym innym jak tylko zazdrością lub
żądzą. We współczesnej dżungli industrialnej rządzi prawo:
„wydłub dwoje oczu, by nie zdążył ci oddać”.
Niemała liczba ludzi funkcjonuje jeszcze bardziej skrajnie
niepokojąco, choć ich postawy są zaprzeczeniem zemsty.
Skrzywdzeni nie tylko się nie bronią i nie mszczą, ale sami
się obwiniają o ciosy zadane przez innych. Przemoc
seksualna albo wulgarne przezwiska są w stanie wycisnąć w
ludzkim przekonaniu piętno nieistniejącej winy. Ludzie z tej
grupy nie są nawet na poziomie zasady „oko za oko”, gdyż
przyjmują względem siebie samych takie podejście, jakie
mieli ich krzywdziciele. Trawestując zasadę „oko za oko”,
powiedziałbym, że po wybiciu im przez kogoś oka, sami
wybijają sobie drugie, pozostając ślepi na fundamentalną
sprawiedliwość. Udziela się im pogarda krzywdziciela i
zaczynają do siebie czuć odrazę.
Ale prawda jest inna. Ten, który dopuszcza się krzywdy, jest
w fatalnym położeniu, ponieważ tak naprawdę to on jest
ofiarą własnego czynu. Odraza, wzgarda, nienawiść,
wściekłość, poniżenie, wstyd, skalanie, dręczące wyrzuty
sumienia są jego własnością. Nie jest hańbą być zranionym,
lecz raniącym. Gwałt, pobicie, wyzwiska potrafią zachwiać
człowiekiem aż do utraty sprawiedliwej oceny wydarzenia.
Coraz częściej niestety spotykam osoby, które wstydzą się i
czują się winne albo pozbawione godności za to, czego nie
uczyniły, ale czego dopuścili się na nich inni. Zasada „oko za
oko” nie jest zasadą zemsty, lecz słusznej obrony, i miała
ona na celu ograniczenie wendety, czyli zwiększającej się

lawiny przemocy. Zemsta lub odwet szuka nie tylko
odegrania się na przeciwniku, ale nawet spowodowania
większego bólu. Zasada „oko za oko” miała odstraszać
innych od podobnych zachowań, była więc w jakimś sensie
ostrzeżeniem społecznym.
Jezus wyznacza poziom, na który jeszcze do dziś mogą
sobie pozwolić nieliczni: temu, kto cię uderzy w prawy
policzek, nadstaw i drugi! Żeby uderzyć kogoś w prawy
policzek, trzeba użyć lewej ręki, czyli z reguły słabszej.
Nadstawiając lewy policzek, decydujemy się na cios
silniejszy wymierzony prawą ręką. Nikt bez doświadczenia
miłości Chrystusa nie potrafiłby aż tak potężnie narażać na
doświadczenie własnej miłości. Miłość nieprzyjaciół nie jest
efektem ewolucji uczuciowej, jest darem z góry. o. Augustyn
Pelanowski OSPPE

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
VII Niedziela Zwykła – 23 lutego
6:00pm (Sobota) +Halina Bukat
7:00am +Bronisława Górz
9:00am +Zygmunt Kamysz w 28 rocz. śmierci
11:00am ++Mieczysław i Robert Zalewski
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza w dniu
urodzin
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Alicja Kopacz w 40 rocz. śmierci i +Jarosław
Kopacz w 41 rocz. śmierci
Poniedziałek – 24 lutego
8:00am Za parafian
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Emilii Pawlikowskiej w
dniu urodzin
8:00am Dziękczynno-błagalna za Marię Bruno
7:00pm +Rafał Małyszko i +Daniel Masłowski
Wtorek – 25 lutego
8:00am +Antonina Słowakiewicz
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janiny
i Kazimierza w 42 rocz. ślubu
8:00am ++Zofia i Stanisław Ratyniak i za zmarłych rodziców
7:00pm +Władysława Wilisowska
Środa - 26 lutego, Środa Popielcowa
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza w dniu
imienin
12:00pm +Antonina Słowakiewicz
4:00pm Za młodzież (Msza rekolekcyjna - młodzież)
6:00pm +Zygmunt Mierzwa
8:00pm +Filip Skibiński i Wiesława
Czwartek – 27 lutego
8:00am +Marianna Bargielska
8:00am +Bronisława Szczepańska
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny Haliny i

Piotra Tyrka
7:00pm ++Weronika i Władysław
rekolekcyjna – młodzież)

Szkalnny

(Msza

Piątek – 28 lutego
8:00am +Jan Małyszko
8:00am +Anna Kotlarzcyk i +Maria Basisty w rocz. śmierci
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Leszka i Magdy oraz ich rodziny
7:00pm +Paweł Sikora
Sobota – 29 lutego
8:00am +Władysław Dąbrowski
9:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji
I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca
6:00pm (Sobota) +Romualda Jezierkowska
7:00am O Boże błogosłąwieństwo dla Krystyny w dniu
urodzin
9:00am +Kazimierz Pogoda i za zmarłych z rodizny Pogodów
11:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Natalii i Kacpra z ok. urodzin
1:00pm +Tadeusz Zioło oraz ++Władysław i Petronela Zioło
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne

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, 8 marca: Aleksander Dawid
Filipek: w niedzielę, 22 marca: Ewelina
Zelazny, Domink Danieliszyn.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i
rodziców chrzestnych odbędzie się w
środę, 4 marca 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.
Próby przed Bierzmowaniem odbędą się
dla obu grup razem w terminach:
- 14 marca (sobota) godz. 3pm – próba, a
po niej spowiedź dla wszystkich
Kandydatów do Bierzmowania
- 19 marca (czwartek) godz. 7:45pm – próba dla
wszystkich Kandydatów i Świadków do Bierzmowania.
Obecność na próbach obowiązkowa!
Informacje o Bierzmowaniu znajdują się na stronie:
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/.

Termin Bierzmowania: 21 marca 2020 r. Bierzmowanie
odbędzie się w dwóch grupach:
- dla Szkoły Św. Faustyny o godz. 10am
- dla osób nieuczęszczających do Szkoły św. Faustyny o
godz. 2pm
Spotykamy się 30 minut wcześniej, czyli pierwsza grupa o
9:30am, a druga o godz. 1:30pm. Pamiętamy o odpowiednim
stroju. ks. Tomasz Pietrzak SChr
PIERWSZA KOMUNIA 2020 r.
Pierwsza Komunia dla dzieci ze Szkoły
św. Faustyny w Lombard odbędzie się 9
maja 2020 r.
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkół:
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie
się 23 maja 2020 r.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 16 lutego: $10,326.00
Składka na spłatę długu: $11,466.00
Pledges: $725.00
Kawiarenka: $500.00
Lampki: $177.00

Dochód z zabawy „Walentynkowa Noc”: $13,721.10
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, Jan i Danuta Morawa,
Bartosz i Joanna Puchalski, Christopher i Margaret Stelmach,
Jacek i Marzena Flis, Andrzej i Anna Mozgala, Mariusz i Maria
Onak, Tomasz i Magdalena Kamiński, Bronisław Pohl, Marek
i Anna Dragowski, Arkadiusz Zwierniak i Monika Machnik, Jan
i Maria Korus, Adam i Ludwika Peschak, Wojciech i Janina
Bykowski, Grzegorz i Edyta Grygo, Marta i Mariusz Wdowiak,
Czesław i Ewa Burzawa, Anna i Jarosław Pawlina, Jan i Aneta
Krupa, Jarosław i Ewa Tomszak, Teresa i Tadeusz
Potchebout, Stanisław i Alfreda Konieczek, Grzegorz i Anna
Kruczalak..

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!
W Środę Popielcową, 26 lutego, będzie zebrana składka na
Kościól w Centralnej i Wschodniej Europy, a w niedzielę, 1
marca zostanie zebrana druga składka na spłatę długu
budowy naszego kościoła.
DOROCZNA KWESTA DUSZPASTERSTW KATOLICKICH
– CATHOLIC MINISTRIES ANNUAL APPEAL
W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej Parafii Bożego
Miłosierdzia do zebrania $52,400.00.

Z ŻYCIA PARAFII
Na facebook naszej parafii publikujemy
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!
URODZINY I IMIENINY PROBOSZCZA
W niedzielę, 23 lutego są urodziny, a w środę,
26 lutego są imieniny księdza proboszcza – ks.
Mirosława Stępień SChr. Życzymy księdzu
Proboszczowi Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej i wsparcia Ducha Świętego w
duszpasterskiej trosce o wszystkich parafian i we
wszystkich sprawach parafialnych.
ŚRODA POPIELCOWA
W Środę Popielcową, 26 lutego, Msze św. z
posypaniem głów popiołem zostaną
odprawione o godz. 8am, 12pm, 4pm, 6pm i
8pm. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
DROGA KRZYŻOWA
Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
w każdy piątek Wielkiego Postu, w kościele o
godz. 3pm i 8pm oraz w środy o
godz. 6pm dla dzieci.
GORZKIE ŻALE
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali,
w każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz.
3pm w kościele.
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...
MŁODZIEŻ
W dniach 26, 27 i 28 lutego zapraszamy
młodzież na rekolekcje.
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
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 5 marca do Kościoła na godz. 7pm na Mszę
św. z oprawą muzyczną p. Jacka Krepulca, a po niej na
konferencję Asceza w życiu Ignacego Loyoli na
podstawie Opowieści Pielgrzyma.
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
W poniedziałek, 24 lutego, zapraszamy na spotkanie Kręgu
Biblijnego „Zacheusz” po Mszy św. wieczornej do Centrum
Pastoralnego.
LIGA KATOLICKA POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII
PRZYZNAJE PO RAZ TRZECI PRESTIŻOWE STYPENDIA
AKADEMICKIE IM. ŚW. JANA PAWŁA WIELKIEGO
Biskup Andrzej P. Wypych w imieniu Ligi Katolickiej Pomocy
Religijnej Polsce i Polonii z wielką radością zawiadamia, że grupa

szesnastu stypendystów otrzymała już
prestiżowe,
odnawialne
Stypendia
Akademickie Ligi im. św. Jana Pawła
Wielkiego. W roku akademickim 2020-2021
piętnaście stypedniów w wysokości $5,000
każde jest przygotowane przez „Ligę”, dla
kwalifukującej się polonijnej młodzieży
akademickiej w regionie VII obejmującym
stany: Illinois, Indiana i Wisconsin.
Gratulujemy
otrzymanego
stypendium
ubiegłorocznym
stypendystom i ich rodzinom, a teraz zapraszamy potencjalnych
stypendystów polskiego pochodzenia, którzy aktywnie
angażują się w pracach swojej parafii i współpracujących z
nami polonijnych organizacjach, do ubiegania się o stypendia
na rok akademicki 2020-2021. Termin składania aplikacji i
wymaganych dokumentów upływa z dniem 30 marca 2020
roku.
Po więcej informacji dotyczących kwalifikacji stypendialnej, jak
również kryteriów przyznawania stypendiów oraz dokumentów do
pobrania należy odwiedzić stronę „Ligi”:

www.catholicleaguepolonia.org.
BEZPŁATNY KURS

Zrzeszenie
Amerykańsko
Polskie
organizuje
bezpłatne
kursy,
przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo. Kursy rozpoczną się w
lutym 2020. Zajęcia odbywać się będą w tygodniu
wieczorami oraz w soboty i niedziele na północy i południu
Chicago. W celu zapisania się proszę dzwonić na numer 773282-1122 x400, 3834 N. Cicero Ave., Chicago, IL 60641
BIEG PAMIĘCI

Plan uroczystości:
➢ Bieg Pamięci
➢ Apel Poległych
➢ Projekcja filmu (w sali parafialnej kościoła św. Pryscyli)
➢ Prezentacja wystawy poświęconej Żołnierzom
Wyklętym
➢ Sprzedaż książek.
Każdy z uczestników w dniu biegu otrzyma pakiet startowy:
• koszulkę z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego

• pamiątkowy medal.

Cena pakietu: $10 – dorośli, $5 – dzieci (poniżej 14 lat)
Kontakt: (773)817-4722, email: nszchicago@gmail.com
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.

Telegram przed Misjami świętymi
w parafii Miłosierdzia Bożego
Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani,
ukochani Parafianie, niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Pragnę skierować do was te kilka słów zachęty odnośnie Misji
świętych, które będziemy przeżywali w naszej parafii.
Misje święte, to wydarzenie największej rangi w duchowym
życiu Parafii. Przeprowadza się je raz na dekadę, czyli raz na
10 lat, a niejednokrotnie i rzadziej. Mają one swoją określoną
strukturę i program. Z zasady żyją własnym życiem, kierując
się swoimi prawami. Ich zakres i znacznie są znacznie
większe niż rekolekcji. Rekolekcje z reguły przygotowują
człowieka do głębszego przeżycia jakiegoś wydarzenia
religijnego np. świąt, odpustu, lub przyjęcia sakramentów
świętych.

Misje święte odbędą się w dniach od 28 marca
do 4 kwietnia.

1. Zachęcamy do postu i modlitwy w intencji Misji świętych.
2. Proponujemy byście włączali intencje Misji świętych. do
modlitwy powszechnej w Mszach św.

3. Prosimy o odmawianie załączonej modlitwy w intencji Misji
świętych.
4. Zachęcamy do ukierunkowania nabożeństw w intencji Misji
świętych.
5. Grupy modlitewne zachęcamy do intensywniejszej
modlitwy w intencji Misji świętych (żywy różaniec, młodzież,
dzieci itp).
6. Chorych prosimy o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji
świętych.
7. Dzieci zachęcamy do zbierania dobrych uczynków - jako
duchowego daru w intencji Misji świętych.
8. Prosimy rodziny by modliły się o przerwanie zła
(alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu,
uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów, telefonów

komórkowych).
Drodzy przyjaciele wydaje się, że te cuda potrzebne są
zwłaszcza dzisiaj. By one mogły się dokonać potrzebne są
Misje Święte, które mają zrewidować wiarę w człowieku i mają
na nowo osadzić go na fundamencie wiary. W czasie Misji
świętych wierni mają znaleźć odpowiedź na pytania, jaka jest
ich wiara? Jaki obraz Boga noszą w sercu? Czy wierzą, że
Bóg przemówił do człowieka objawiając ludzkości Siebie
Samego i swoją tajemnicę? Jest to konieczne ze względu na
zamieszanie wokół pojęcia Boga i wiary, gdyż na skutek
błędnych poglądów i fałszywych interpretacji, nawet wybrani
chrześcijanie katolicy, zostają zwiedzeni ulegając
destrukcyjnym wpływom. Ludzie coraz częściej cofają się w
wierze do czasu sprzed objawienia i zaczynają wierzyć po
swojemu, negują poszczególne przykazania lub traktują je
wybiórczo. W parlamentach świata przegłosowują i usuwają
prawa Boże, wprowadzając na ich miejsce prawa bezbożne.
Jest to całkowicie sprzeczne z Objawieniem Bożym i może
ściągnąć na cale narody nie błogosławieństwo a
przekleństwo.
Żyjąc w tym chorym świecie, musimy na nowo przeżyć
doświadczenie prawdziwej chrześcijańskiej wiary i
uświadomić sobie, że My, Chrześcijanie Katolicy, wierzymy
nie tylko w Boga, ale że przyjęliśmy za prawdę, iż Bóg
przemówił do człowieka i My zawierzyliśmy Jego Słowom. Że
w świetle wiary dał nam zrozumienie Swojej Tajemnicy,
świata i sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, problemu
zła i grzechu. To On, Stwórca wszystkiego, rozpostarł przed
nami wspaniałą perspektywę życia wiecznego zapraszając
nas do Swojego Królestwa. Jest to perspektywa życia, które
już nigdy nie będzie miało końca. To ten Bóg przemówił do
nas ostatecznie przez Swojego Syna, który z wysokości
Krzyża wyznał ludzkości miłość do końca. Moc tego krzyża
włożył w ręce swoich uczniów, którym zagwarantował, że jeśli
uwierzą to w jego imię, to całe piekło będzie im posłuszne. I
właśnie o tej wierze będziemy mówili i tą wiarę będziemy
odnawiali w czasie Misji Świętych w naszej parafii. Prawdziwa
bowiem wiara, jest ukazywaniem nieskończonego
Miłosierdzia Bożego i doświadczeniem niezmierzonych

bogactw Ducha Świętego w Którego Mocy głosimy prawdę o
Bogu i człowieku, dając wiernym nadzieję życia wiecznego.
W oczekiwaniu na Misje Święte wszystko składam w serce
Niepokalanej i Świętego Józefa.
Z modlitwą - ks. Bogusław Jaworowski, Misjonarz Świętej
Rodziny

WYDARZYŁO SIĘ:
MŁODZIEŻOWE „MOVIE NIGHT”

W środowy wieczór 12
lutego w Centrum
Pastoralnym młodzież
obejrzała film „I’m Not
Ashamed”. Jest to
fabularna opowieść o
Rachel Joy Scott –
pierwszej (spośród 13)
ofiary strzelaniny w
Columbine
High
School, która miała miejsce 20 kwietnia 1999 roku. Na
podstawie pozostawionych przez Rachel dzienników, twórcy
filmu odtworzyli jej życie – dzieciństwo w rozbitej rodzinie,
wychowanie przez głęboko religijną matkę, młodzieńcze
poszukiwania siebie, pierwsze zauroczenia i edukację. Z tych
wspomnień dowiadujemy się najwięcej o Rachel, widzimy, jak
rozwija się jej osobowość, wiara. Jak przeżywa kryzys
zwątpienia, dojrzewa do życiowych decyzji. „I’m Not
Ashamed” to pełne nadziei przypomnienie, że w momencie,
kiedy oddajemy swoje życie w ręce Boga, możemy wywołać
zmianę, która zmieni świat.
Podczas kinowego seansu nie mogło zabraknąć popcornu dla
każdego i jak zawsze była miła atmosfera. Dziękujemy
mamom za zorganizowanie spotkania i młodzieży za
obecność. A film polecamy wszystkim, którzy jeszcze nie
zdążyli go obejrzeć.
MOJE POTRZEBY - SPOTKANIE ODNOWY
W czwartek 13
lutego Wspólnota
Odnowy w Duchu
Świętym spotkała się
w
kościele
na
Eucharystii, a po niej
miała poprowadzony
warsztat na temat: Moje potrzeby – czy i jak je zaspokajać?
W homilii ks. Tomasz Pietrzak SChr (do Ewangelii Mk 7,2430) powiedział, że duża jest wiara Syrofenicjanki, która prosiła
Jezusa o uzdrowienie Jej córeczki. Jezus wzmocnił w Niej
wiarę. Warto popatrzeć na postawę tej kobiety, by nauczyć
się nie zrażać, nie obrażać, nie wypominać, wciąż na nowo
podejmować się swoich zadań i z nadzieją wypowiadać Jej
słowa: „lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci”.

Na zakończenie homilii ks. Tomasz zaprosił wszystkich do
chwili ciszy.
Warsztaty dla Odnowy miały za cel zapoznanie się z
rodzajami potrzeb, które człowiek może odczuwać. Praca
odbywała się w parach. Każdy uczestnik spotkania miał za
zadanie rozpoznać swoich 5 najważniejszych potrzeb w
teraźniejszym momencie życia, opowiedzieć o nich
partnerowi i poszukać wspólnie sposobów ich zaspokajania.
Wgląd w siebie i lepsze poznawanie siebie pozwalają bardziej
świadomie żyć, również w aspekcie duchowym i religijnym.
WYJAZD FORMACYJNY DO WISCONSIN
W dniach od 14-16 lutego odbył się formacyjny wyjazd dla
ministrantów starszych i scholi młodzieżowej do Wisconsin.
Podczas wyjazdu młodzież zbierała się na codziennej
Eucharystii, uczestniczyła w codziennej porannej i wieczornej
modlitwie oraz w rozważaniu Słowa Bożego, adoracji, słówku
formacyjnym. Na wyjeździe nie zabrakło czasu na kulig,
spotkanie przy ognisku, dyskotekę, wzajemne poznanie się,
a także i na narty. W spotkaniu formacyjnym wzięło udział 40
osób. Bardzo dziękuję paniom: Marysi Szkaradek i Marzenie
Razniak za posługę w kuchni i za poświęcony swój czas.
Dziękuję panom: Janowi Szkaradek, Mirosławowi Kielar i
Piotrowi Szkaradek za posługę kierowców. Dziękuję naszym
parafianom państwu Markowi i Agnieszce Hanusiak za
udostępnienie nam domku, naszej bazy noclegowej. Jest to
wspaniałe miejsce do odpoczynku w lecie i zimie. Dziękuję
ks. Proboszczowi za to, że zawsze błogosławi wszelkim
inicjatywom duszpasterskim dotyczących dzieci i młodzieży.
To dzięki wsparciu ks. Proboszcza możemy rozwijać takie
inicjatywy, które jednoczą rodziny, młodzież i dzieci. Bóg
zapłać - ks. Krzysztof Janicki SChr.

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. Opiekun: ks. Piotr Nowacki SChr.
ZESPÓŁ MISERICORDIA
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św. i nabożeństwom.
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.. 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.
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
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 prowadzi Irena Jarocińska: (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
• Sprzedam condominium trzysypialniowe z garażem w Wood Dale koło
pola golfowego. Kontakt: Johan (773)332-9484
• 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

