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Wszystkich, którzy chcieliby przynależeć do naszej wspólnoty parafialnej, prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Do parafii należą ci, którzy:
• regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.,
• wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent,
• zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy
potrzebują zaświadczenia, aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo
miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do biura parafialnego.
Księża i siostry:

ks. Tadeusz Winnicki SChr – administrator parafii
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz
ks. Lesław Prebendowski SChr – wikariusz
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka
s. Małgorzata Polańska MChR – zakrystianka

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

W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o istocie Bożej. Koniecznie
chciałam zgłębić i poznać, kto jest ten Bóg… W jednej chwili duch mój został
porwany jakoby w zaświaty, jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła
jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci
gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się
bardzo. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel
w niepojętej, z ranami jaśniejącymi - a z onej jasności było słuchać głos taki:
Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. Po
chwili Jezus zakreślił ręką znak krzyża i znikł. (30)
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V Niedziela Wielkiego Postu - 21 marca
6:00pm (sobota) +Patrick Sowiński w 1 rocz. śmierci i
+Cecylia Pietroń
7:00am +Genowefa Lis w rocz. śmierci
9:00am +Jan Szurko w rocz. śmierci
11:00am +Czesław Mika w 21 rocz. śmierci
1:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jadzi
Pajor i jej rodziny
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marcina i Katarzyny
Nicpoń

9:00am ++Leszek, Władysław Bielak i Bolesław Luberda
11:00am +Benedykt Bąk w piąty miesiąc po śmierci
1:00pm +Jerzy Dąbrowski w 28 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
dla rodziny Sołtys

Pierwsze czytanie: Jr 31,31-34
Psalm: Ps 51
Drugie czytanie: Hbr 5,7-9
Ewangelia: J 12,20-33

Poniedziałek – 22 marca
8:00am ++Katarzyna i Stanisław Turała oraz córka Maria
8:00am Za parafian
7:00pm +Wojciech Łabuda
Wtorek – 23 marca
8:00am ++Maria i Jerzy Szlifirscy
8:00am +Jan Przednowek w 12 rocz. śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla uczniów kl. 8pa i ich
rodziców
Środa - 24 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Gabrysi Sobczak z ok.
urodzin
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
Czwartek - 25 marca, Zwiastowanie NMP
8:00am O opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego
dla Macieja Nosek z ok. urodzin
12:00pm Dziękczynna za opiekę Matki Bożej dla Stanisławy
i jej córek z rodzinami z prośbą o dalszą opiekę
7:00pm +Franciszek Gawlak
Piątek - 26 marca
8:00am ++Genowefa, Tadeusz i Ryszard Mieszała oraz
+Stanisław Kupiec
8:00am +Władysław Rams w 2 rocz. śmierci
7:00pm ++Stefania i Stanisław Sołtys
Sobota – 27 marca
8:00am +Antonina Wesołowska
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Marka i Sylwii
Niedziela palmowa - 28 marca
6:00pm (sobota) +Stanisław Chlebowicz
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny Laya z ok. 91
urodzin

V Niedziela Wielkiego Postu - J 12,20-33
Życie? To nie takie proste

Wiosna. Budzi się życie... Ale, co to jest życie? Życie
człowieka? Mamy w sobie coś ze stokrotki - bo tak samo
potrzebujemy wody i słońca. Mamy w sobie coś z lisa i
żyrafy. Nosimy w sobie całą biologię świata. Oburzamy się
jednak, gdy przyrównuje się nas do małpy. Bo istotnie,
nosimy w sobie o wiele więcej niż samą tylko biologię.
Czy życie nie polega na poznawaniu tajników świata? Życie
naukowe - mówimy. Czy nie jest życiem zdolność tworzenia
dzieł sztuki? Słowiki śpiewają od tysiącleci tak samo. A
człowiek tworzy wciąż nowe dzieła. Życie artystyczne powiadamy. A czy nie jest życiem zdolność oceny czynów
jako dobrych i złych? Nazywamy to moralnym życiem
człowieka. I tylko o ludziach tak mówimy. I czy nie jest
życiem przenikanie ciała duchem? Miłością, która
ograniczałaby się do biologicznej zmysłowości, gardzimy.
Wreszcie - człowiek potrafi swoim duchem Boskiego Ducha
sięgać. Aż po szczyty mistycyzmu. Mówimy: życie duchowe.
Ziemskie życie zawsze i nieodmiennie się kończy. Ale
mówimy też: życie wieczne. Tak mówią i tak są przekonane
wszystkie pokolenia. Czym więc jest życie? Czyż nie ciągłym
rozwojem, ciągłym wstępowaniem wyżej i sięganiem dalej?
O życiu mówi Jezus w Ewangelii: Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne. Umieranie ziarna rodzi nowe
życie. Tak i w człowieku - życie podlega prawu ciągłego
rozwoju.
O człowieczeństwie decyduje duch, nie biochemia. Czy nie o
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tym mówi Bóg przez proroka? Umieszczę swe prawo w głębi
ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Moralne życie człowieka
zostało zapoczątkowane przez Stwórcę. Boże słowa idą
jednak dalej: Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. To
już więcej niż tylko odnajdywanie powinności moralnej - to
możność zbliżenia się do Boga samego. Te same myśli
wracają w psalmie: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i
odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od siebie i nie
odbieraj mi świętego ducha swego.
A co znaczą Jezusowe słowa o nienawiści do swego życia?
Tylko tyle i aż tyle, że trzeba umieć pokochać wyższe, coraz
bardziej odległe od biologii warstwy życia. To jest droga ku
życiu wiecznemu, ku któremu warto dążyć nawet za cenę
ziemskiej śmierci. Nie traci się niczego, zyskując wszystko.
Dlatego troszcząc się o życie ciała, trzeba doskonalić
wszystkie możliwości ducha. Ważny jest więc rozwój wiedzy.
Ważne jest rozwijanie wrażliwości na piękno. Ale istotnym
obszarem duchowego życia jest wrażliwość na dobro i zło.
Nieodzowne jest trzymanie w karbach całej biologicznej
warstwy życia, by mogły rozwijać się wartości moralne. A i to
nie wszystko. Dopiero gdy w sercu rodzi się wiara, nadzieja i
miłość, można powiedzieć, że człowiek dotknął poziomu
najwyższego. Tak trudno jednak przychodzi człowiekowi
sięgać po te duchowe dary. A to są dary. Jesteśmy zbyt
obciążeni troskami i radościami życia ziemskiego. A przecież
tylko życie ducha jest w stanie przekroczyć granice czasu i
przestrzeni, sięgając wieczności. Czy nie warto zatem stracić
swego życia na tym świecie, by sięgnąć pełni życia w
wieczności? ks. Tomasz Horak

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...

Znajdź naszą parafię na facebook

Znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarce
na FB Parafia Miłosierdzia Bożego w
Lombard.
Umieszczamy
też
inne
informacje, zdjęcia i filmy. Zapraszamy do
polubienia: „Parafia Miłosierdzia Bożego w
Lombard".
Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką
"DONACJE" przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary.

Podziękowania za donacje: 03/14/2021
•
•
•
•
•

Składka tacowa: $8,663.00
Spłata długu: $8,396.00
Pledges: $215.00
Składka codzienna: $2,928.00
Katolickie Służby Pomocy: $3,791.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzyma w niedzielę,
28 marca: Mia Izabela Niemotko; w
niedzielę, 11 kwietnia: Mia Radawski,
Gabriela Trętowicz; w sobotę, 17 kwietnia:
Amelia Kowalski, Victoria Prokop; w
niedzielę, 25 kwietnia: Dominic Piotr
Radzki, Maja Bernat, Adam Jan
Orchowicz, Gabierlla Cieśla.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.

Przygotowanie do chrztu w naszej parafii

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę
miesiąca po Mszy św. o godz. 1pm. Obecność rodziców
dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest
obowiązkowa!
O formalnościach związanych ze zgłoszeniem dziecka do
chrztu można się dowiedzieć dzwoniąc do biura
parafialnego (630)268-8766; przeczytać ze strony
parafialnej: www.milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ lub
przeczytać z tablicy ogłoszeń w kościele.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty
27 marca przez: Anita Gawlik i Jakub
Jasiński; 17 kwietnia przez: Weronika
Prokop i Tomasz Prokop
Przygotowujących się do sakramentu
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małżeństwo powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy
wielu łask Bożych na nowej drodze życia!

grupy parafialne:
• 26 marca - Odnowa w Duchu Świętym

Pierwsza Komunia św. 2021

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św.
Faustyny w Lombard odbędzie się 24
kwietnia (klasy: 3wA, 3E, 3pA o godz.
10am, a 3wB, 3D, 3pC o godz. 1:30pm)
oraz 1 maja (klasy: 3C, 3R o godz. 10am, a
3pB i 3Z o godz. 1:30pm)
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły Cz. Miłosza,
Schaumburg odbędzie się 8 maja (grupa piątkowa o godz.
10am, a grupa sobotnia o godz. 1:30pm) oraz dla dzieci ze
szkoły W. Sikorskiego, Addison i innych szkół: 15 maja (o
godz. 10am)

I Spowiedź dla dzieci komunijnych

I. Szkoła św. Faustyny:
 19 kwietnia (poniedziałek)
• godz. 5-6pm - grupa I
• godz. 6-7pm - grupa II
 26 kwietnia (poniedziałek)
• godz. 5-6pm - grupa III
• godz. 6-7pm - grupa IV
II. Szkoła z Schaumburg, Addison i inne:
 6 maja (czwartek)
• godz. 5-5:40pm - grupa piątkowa I
• godz. 5:40-6:30pm - grupa sobotnia II
 13 maja (czwartek)
• godz. 6-7pm - Addison i inne - grupa III

Gorzkie Żale

Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w każdą
Niedzielę Wielkiego Postu, o
godz. 3pm w kościele.

Rekolekcje wielkopostne

Zachęcamy do wzięcia udziału w parafialnych rekolekcjach.

Rekolekcje dla dzieci
Rocznica I Komunii św., czwartek, godz. 7pm
Szkoła św. Faustyny:
a) 15 kwietnia – kl. 4Z, 4pB, 4sB
b) 22 kwietnia – kl. 4pA, 4sA, 4sC
• Szkoła Cz. Miłosza (Schaumburg), Szkoła H.
Modrzejewskiej Naperville), Szkoła W. Sikorskiego
(Addison):
a) 29 kwietnia.
•

Droga Krzyżowa

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego
Postu, w kościele o godz. 3pm i 8pm i w
środy o 8pm dla młodzieży.
Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 8pm
prowadzona będzie przez poszczególne

Zapra sza my dzieci na
rekolekcje w środę o godz.
6:00pm, 24 marca, na ostatni
już dzień rekolekcji. Nauka
rekolekcyjna jest zakończona
Drogą Krzyżową z udziałem
dzieci. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof i s. Krystiana.

Parafialne rekolekcje dla doroslych

Rekolekcje rozpoczną w sobotę, 20
marca, na wieczornej Mszy św. o
godz. 6:00pm. Nauka rekolekcyjna
zostanie wygłoszona w niedzielę na
każdej Mszy św. o godz. 7:00, 9:00,
11:00, 1:00pm, 3:30pm i 7:00pm.
W tygodniu Msza św. wraz z nauką
rekolekcyjną zostanie odprawiona
od poniedziałku do środy, 24 marca,
o godz. 8:00am i 7:00pm. Rekolekcje wygłosi O. Andrzej
Gbur karmelita z Munster IN.
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Jałmużna wielkopostna

Jałmużna wielkopostna w tym roku
zostanie przekazana dla dzieci i
młodzieży w Mikołajewie na Ukrainie.

Świąteczne jajko

W chrześcijańskiej kulturze pomoc i
jałmużna w okresie Wielkiego Postu
są oczywistymi gestami. Po raz kolejny przeprowadzamy w naszej parafii
akcję „Świąteczne jajko”.
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku kościoła.
Można podjąć takie jajko. Zakupić „Gift Card” w sklepie i
przynieść do kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. Przygotowane jest duże jajko, do którego wrzucamy karty. Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym przedsięwzięciu.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Zapraszamy do podjęcia corocznego dzieła
modlitwy w obronie dzieci nienarodzonych,
którym grozi zagłada. Uroczysta Msza św. z
ceremonią przyrzeczeń odbędzie się w
czwartek, 25 marca, o godz. 7:00pm.
„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię
Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5)

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy
i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy
różańcowej - radosnej, bolesnej, Światła lub chwalebnej
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej
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modlitwy (jest dostępna w holu kościoła) w intencji dziecka
i jego rodziców
Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe
postanowienia.
 Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta
Spowiedź i Komunia śs., adoracja Najśw. Sakramentu,
czytanie Pisma św., post o chlebie i wodzie, walka
z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe
modlitwy (litanie, nowenny, koronki).
 Czy można podejmować duchową adopcję bez
dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć
adoptujący chętnie je podejmują.
 Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie stając się odpowiedzią
na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty
i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej
Niepokalane Serce. W r. 1987 została przeniesiona do
Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w
kościele ojców paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia
się na cały kraj i poza jego granice.
 Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia
wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala
matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie przynosząc
pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny
i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga
w szczególności ludziom młodym kształtować charakter,
walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego
rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu
oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i
pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk
ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia
wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 Kto może podejmować duchową adopcję?
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety,
ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod
opieką rodziców.
 Ile razy można podjąć duchową adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem
wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
Tak.
 Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc
i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia
i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było
otoczone miłością rodziców.
 Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się
odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome

i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu
przyrzeczenia.
 Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało
się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję.
Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je
dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową
adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone
dni.
 Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
Tak.
 Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być
składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele
w obecności kapłana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane
uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które
nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore,
niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia
prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub
obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć
miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę
różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla
zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia
i zakończenia modlitwy.
 Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
Należy pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową
adopcją, uzyskać zgodę księdza proboszcza na
przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie
można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc
w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

Kurs przedmałżeński

„Jak zbudować szczęśliwe
małżeństwo”
Małżeństwa ze wspólnoty
Domowego Kościoła zapraszają
na wyjątkowy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI dla narzeczonych.
Cykl ośmiu spotkań odbędzie się od 24 kwietnia do 12
czerwca 2021 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: Biuro parafialne: (630)268-8766 lub Tomek (773)4578354, Diana (773)290-0041.

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Program Triduum Paschalnego

Wielki Piątek - 2 kwietnia
10pm-11pm

Wielki Czwartek - 1 kwietnia

7:30pm Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adroracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
przez całą noc

Wielki Piątek - 2 kwietnia
3pm

5:00pm

Droga Krzyżowa
Pierwszy dzień
Nowenny do Bożego
Miłosierdzia
Droga Krzyżowa dla
dzieci
Liturgia Wielkiego Piątku

Komunia
św. będzie
udzielana
tylko
podczas
Liturgii
Wielkiego
Piątku

11pm-12am
12am-1am
1am-2am
2am-3am
3am-4am
4am-5am
5am-6am
6am-7am
7am-4pm

Rodzice i dzieci grup parafialnych,
Przyjaciele Miłosierdzia, Młodzież,
Zespół Misericordia, Krąg Miłosierdzia
Gorzkie Żale (trzy części), Chór parafialny,
Kościół Domowy, Róże Rodziców za dzieci
Odnowa w Duchu – Grupa modlitewno-charytatywna
Krąg biblijny Zacheusz, Apostolat Margaretka
Lektorzy, Róże różańcowe
Marszałkowie
Straż honorowa NSPJ,
Adoracja w ciszy

Straż do Grobu Pańskiego

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim
przez całą noc do soboty do godz. 4pm

Jak co roku organizujemy Straż do Grobu Pańskiego. Osoby,
które chciałyby pełnić straź przy Grobie Pana Jezusa w
naszym Sanktuarium, proszone są o konktakt z panem
Józefem Żelazo: (630)935-2796.

Wielka Sobota (Wigilia Paschalna) - 3 kwietnia

Bierzmowanie 2021

7:30pm

8am–4pm

Poświęcenie pokarmów (co
godzinę)
Do godz. 4pm Adoracja przy Grobie Pańskim
7:30pm
Liturgia Wigilii Paschalnej

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - 4
kwietnia
•
•

6am - Msza św. z procesją rezurekcyjną
9am, 11am,1pm i 3:30pm - Msza św. w ciągu dnia

Video z bierzmowania 2021 jest do odebrania u kamerzysty
Krzysztofa (630)707-1970. W sprawie zdjęć prosimy dzwonić
do Tomasza:( 630)440-4137.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku
do piątku od godz. 8:30am do 6:30pm, w soboty
do godz. 8:30am do 5:30pm.

Poniedziałek Wielknocny - 5 kwietnia
8:00am, 12:00pm i 7:00pm - Msza św.

Porządek Adoracji w Triduum Paschalnym

Zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu w
Triduum Paschalne poszczególne grupy istniejące przy
naszej parafii, jak również wszystkich parafian i przyjaciół.

Wielki Czwartek - 1 kwietnia
10pm-11pm

11pm-12am
12am-7pm

Przyjaciele Miłosierdzia, Krąg Miłosierdzia,
Rodzice i dzieci grup parafialnych,
(Ministranci, Schola dziecięca, Oaza),
Młodzież
Zespół Misericordia, Odnowa w Duchu
Świętym
Adoracja w ciszy (do Liturgii Wielkiego
Piątku)

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 - zainteresowanych
prosimy o tel. do biura parafialnego: (630)268-8766.

OAZA DZIECI BOŻYCH
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które odbywają się
w czwartki o godz. 6:45pm w Centrum Pastoralnym. Opiekun: s.
Małgorzata Polańska MChR (248)505-4140.
MINISTRANCI
Wszystkie informacje dotyczące ministrantów znajdują się na stronie

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
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 Jolanta Frąckiewicz i Natalia
Sakowicz. 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. Opiekun: ks. Krzysztof
Janicki SChr.
MŁODZIEŻ
Młodzież ma spotkania w środy Centrum Pastoralnym o godz.
7:45pm. Zakończenie ok. 9pm. Opiekun: ks. Lesław Prebendowski
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. Krzysztof
Janicki 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.
Opiekun: ks. Lesław Prebendowski 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. Tadeusz Winnicki
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. Lesław
Prebendowski 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. Tadeusz Winnicki 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. 7am 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)7765401.
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. Lesław Prebendowski
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.

Montaż i naprawa drzwi garażowy i otwieraczy. Kontakt:
Krzysztof (773)968-6861.
• Potrzebni pracownicy do czyszczenia wykładzin i
dywanów. Kontakt: Piotr (630)833-3375.
•

