PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD

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. Andrzej Maślejak SChr - proboszcz
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz
ks. Klemens Dąbrowski SChr - wikariusz
ks. Maciej Koczaj SChr - student
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 (zastępca Przewodniczącej)
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady

Jezu, Miłośniku ludzkiego zbawienia, pociągnij wszystkie dusze do życia
Bożego, niech się sławi wielkość miłosierdzia Twego tu na ziemi i w wieczności.
O wielki Miłośniku dusz, któryś w swej nieprzebranej litości otworzył zbawienie
źródła miłosierdzia, aby się krzepiły dusze słabe wśród tej pielgrzymki życia.
Miłosierdzie Twoje jak złota nić jest przeprowadzone przez życie nasze całe i
która utrzymuje kontakt naszego jestestwa z Bogiem we wszelkim porządku,
gdyż Bóg do szczęścia niczego nie potrzebuje; a więc wszystko jest jedynie
dziełem Jego. Z radości zmysły mi ustają, gdy mi Bóg głębiej daje poznać ten
wielki przymiot swój, to jest niezgłębione miłosierdzie swoje. (1466)
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II Niedziela Wielkiego Postu - 13 marca
6:00pm (sobota) ++Jadwiga i Stanisław Grzybowski oraz
++Zdzisław i Łucja Grzybowski
7:00am +Celina Mentel w 21 rocz . śmierci i +Eugeniusz
Mentel
9:00am O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla Doroty Nosek z ok. urodzin
11:00am ++Stanisław i Józefa Łoniewski
1:00pm +Zdzisław Korbaś w 1 rocz. śmierci i +Janina
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Jakuba z
ok. 21 urodzin
Poniedziałek – 14 marca
8:00am Za parafian
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Stanisław Remut
7:00pm +Stanisława Płacheta w 6 rocz. śmierci
Wtorek – 15 marca
8:00am ++Tekla i Franciszek Romańczyk
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Agnieszki
Lupa
7:00pm +Grzegorz Markowski
Środa - 16 marca
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień SChr
8:00am +Carlos
7:00pm +Weronika i Ludwik Święch
7:00pm +Zofia Wojno w 3 rocz. śmierci
Czwartek - 17 marca
8:00am +Jan Baltaziuk w rocz. śmierci
7:00pm +Zofia Skrzypczak i +Stanisław Socha
7:00pm +Jadwiga Kierfnowska w 8 rocz. śmierci
Piątek - 18 marca
8:00am ++Józef i Helena Miękina
8:00am +Józef Pucik
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Marzeny z ok. urodzin
7:00pm +Józefa Topolska
Sobota – 19 marca
8:00am +Józef Dziadkowiec
9:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariusza z
ok. urodzin

III Niedziela Wielkiego Postu - 20 marca
6:00pm (sobota) +Anna Hanek w 11 rocz. śmierci
7:00am +Adam Lisak w 10 rocz. śmierci
9:00am ++Maria i Antoni Hałabis
11:00am +Józefa Remut
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla wnuków Poczobutów
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
byłych i obecnych członków Misericordia

13 marca

Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18
Drugie czytanie: Flp 3, 17 – 4, 1
Ewangelia: Łk 9, 28b-36

II Niedziela Wielkiego Postu - Łk 9, 28b-36

Z góry kuszenia z poprzedniej niedzieli, przenosimy się
dzisiaj na górę przemienienia. Trzej apostołowie zobaczyli
piękną wizję: przemieniona twarz Chrystusa, odzienie Pana
stało się lśniąco białe, przy Chrystusie stoi dwóch mężów,
Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiają o tym co dokona się w
Jerozolimie. I w to wszystko wkracza Bóg Ojciec, który mówi
do apostołów: "To jest mój Syn wybrany, Jego
słuchajcie." ( Łk 9,35 ).
Czy zauważyliśmy, że Chrystus z Apostołami poszedł na
górę Tabor, aby się modlić? "Jezus wziął z sobą Piotra, Jana
i Jakuba i wyszedł na górę, aby sie modlić" - tak zaczyna się
dzisiejsza Ewangelia. Co by to znaczyło - że modlitwa
przemienia człowieka. Jeśli Wielki Post to czas przemiany i
kształtowania swojego wnętrza, to rodzi się pytanie: jak je
ukształtować? Dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam, że
dwie rzeczy są ważne w życiu człowieka: modlitwa i
słuchanie Chrystusa - "Jego słuchajcie".
Zobaczmy jak uzasadnia potrzebę modlitwy św. Faustyna:
(Dz 146) "Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki
wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się
modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej
utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej
czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi
dusza co dopiero nawrócona, bo inaczej upadłaby z
powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w
grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie
była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa
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przez modlitwę."
A jak ma się sprawa ze słuchaniem Boga: św. Ojciec Pio do
swojej córki duchowej Cleonice Morcaldi powiedział:
"Zapamiętaj to sobie, że kto słucha, ten nie upadnie, kto jest
posłuszny, ten będzie śpiewał pieśń zwycięstwa. Zagubiona
dusza zawsze w Bogu znajdzie drogę ucieczki w każdej
trudności". A potem przysłał jej obrazek Najświętszego Serca
Pana Jezusa, na którym napisał: "Pamiętaj, On jest
Wszechmogący, ale Jego wszechmoc jest pokorną
służebnicą Miłości."
Góra Tabor, góra przemienienia, to na tej górze Bóg Ojciec
prosi nas, abyśmy słuchali Jego Syna Jezusa Chrystusa. Co
więc uczynię: z pokorą uklęknę przed Panem i powiem Mu:
"Jezu, Ty wszystko wiesz, pomóż mi przemienić moje
wnętrze". ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

Opracowane fragmenty z książki napisanej
przez: ks. Piotra Glas i Jacka Pulikowskiego "Ostateczna Bitwa o Rodzinę":
Co trzeba dzisiaj czynić, żyć pracować, poświęcać się i
umierać, żeby utrzymać i ochronić swoją rodzinę. Dlaczego?
Bo dzięki silnym rodzinom powstaje zdrowe społeczeństwo.
Dzisiaj potrzeba nam chrześcijańskiej wizji małżeństwa i
rodziny. Ktoś musi uczyć człowieka umiejętności kochania
drugiego i budowania trwałych relacji w oparciu o zaufanie
do Chrystusa.
Czego więc Kościół uczy człowieka - aby połączył
zakochanie ze zbawieniem, a miłość z krzyżem. Terenem
walki o niebo jest nie tylko kościół, klęcznik, ale także
sypialnia dzielona z ukochaną osobą.
Gdzie jest problem? Ludzie zgadzają się, gdy mówimy im ,
że człowiekowi potrzebna jest silna rodzina, że małżeństwo i
rodzina to są największe wartości. Problem jest w kulturze i
rozwiązaniach prawnych. Zarówno kultura i rozwiązania
prawne są nastawione na osłabienie małżeństwa i rodziny. Z
kolei osłabienie małżeństwa i rodziny prowadzi do zaniku
wiary i upadku społeczeństwa. Czym jest rodzina? Jeśli
mówimy, że rodzina to jest kościół domowy, to znaczy, że
rodzina jest miejscem zrodzenia wiary. Uśmiercanie rodziny
przyczynia się do śmierci społeczeństwa i eutanazji Kościoła.
Kosciół uczy nas, że istnieje ścisły związek między wiarą a
rodziną. Dlatego Kościół broni człowieka przed
rozwiązłością, bo rozwiązłość jest największą siłą usiłującą
zniszczyć rodzinę. Czyż nie piękna jest nauka Kościoła
mówiąca, że seks nie należy przeżywać w oderwaniu od
miłości i odpowiedzialności za drugą osobę? Co musimy w
naszym życiu przemyśleć: propozycję tych co chcą
zniszczyć rodzinę oraz propozycję Kościoła, który chce
uratować rodzinę.

Friedrich Nietzsche, aby zniszczyć naukę Kościoła napisał:
"Zaklinam was bracia, pozostańcie wierni ziemi i nie wierzcie
tym, co wam o nadziemskich mówią nadziejach." Czego on
chce - stworzyć raj na ziemi, ale bez Boga. A kto stworzył
ziemię? A kto stworzył człowieka? A dlaczego stworzył
człowieka? Aby człowiek dostał się do nieba. Dlatego przed
ludźmi jest wielkie wyzwanie, żyć tak, aby dostać się do
nieba.
Kardynał Giacomo Biffi po śmierci Jana Pawła II
przemawiając przed konklawe powiedział: "Świat jest pełen
"problemologów", lecz brakuje "rozwiązywaczy". Ile
zamieszania, pogubienia i pobłądzenia spadło w tych latach
na Lud Boży zasmucając zwłaszcza maluczkich? W tym
całym zamęcie można nieraz ulec wrażeniu, że dziś o wiele
bardziej w modzie są "problemolodzy" niż "rozwiązywacze".
Tymczasem miłość prawdziwa trwa na wieki i odmienia serca
oraz przeznaczenie wieczne ludzi. Miłość podnosi się, by
przeciwstawić się złu. Niszczy je, biorąc je na siebie. Miłość
nie może sprzeciwiać się zamiarom Boga, prawom Bożym.
Dzisiejszy świat tego nie rozumie, bo nie zna już Boga."

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.

Donacje - Niedziela 03/06/2022:
• Składka: $9,396.00
• Spłata długu: $16,435.00
• Pledges: $370.00
• Środa Popielcowa: $9,109.00
• Kościoł w Europie Środ. i Wsch.: $5,778.00
• Sklepik: $2,357.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!
Składka na Doroczną Kwestę Diecezjalna na
Cele Charytatywne (CMAA)
W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej parafii
docelową kwotę: $45,600.00.

Do tej pory zebraliśmy gotówkę w wysokości:
$10,370.00.
Zostały też wysłane koperty i czeki do Diecezji, kwotę
wysłaną podamy, gdy otrzymamy wiadomość z Diecezji.
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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...
Modlitwa o pokój

Pamiętajmy w swoich modlitwach, by
wypraszać pokój i wolność na Ukrainie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie parafialnej:
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/.

Warsztatu małżeńskie

Wspólnota Domowego Kościoła
zaprasza wszystkie małżeństwa na
warsztaty pod hasłem "Pragnienie
jedności - drogą do nieba". Jeśli
chcecie usłyszeć:
• jak mierzyć się z trudnościami i
wspólnie je pokonywać;
• co robić by się lepiej rozumieć i
aby wasze rozmowy zbliżały was do siebie;
• jak dążyć do budowania i wzmacniania więzi małżeńskiej;
• jak pogłębiać wasza miłość i jednoczyć się w małżeństwie
- te warsztaty są dla Was!
Warsztaty odbędą się w dniach 8, 9 i 10 kwietnia. W
programie konferencje i prace w parach.
Po więcej informacji proszę dzwonić do Diany (773)2900041.

Bierzmowanie 2022
Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają: w sobotę,
19 marca: Henry Kieżel, w sobotę, 2
kwietnia: Megan Grace Sawicki, w
niedzielę, 10 kwietnia: Damian Krawczyk,
Wiktoria Wolf.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.
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

Formalności związane z przygotowaniem do
ślubu należy załatwiać w parafii, do której
przynajmniej jedna strona jest zapisana.
Narzeczeni nie zapisani do żadnej parafii
muszą wcześniej dokonać tego zapisu w
parafii, do której uczęszczają na Mszę św.

Sakrament Bierzmowania odbędzie się 26
marca:
1. 10am – VIII piątkowa A; VIII piątkowa B;
VIII sobotnia C
2. 12pm – VIII sobotnia A; VIII sobotnia B;
VIII Z (zoom)
3. 2pm – Młodzież ze szkoły im. Czesława
Miłosza i Młodzież ze szkoły Władysława Sikorskiego
Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Witold
Mroziewski.

Próba do Bierzmowania:
• 21 marca godz. 5pm – poniedziałek; klasy 8 ze
szkoły Cz. Miłosza i W. Sikorskiego,
• 21 marca godz. 8:15pm – poniedziałek; klasy 8a i 8b
piątkowa i 8c sobotnia ze szkoły im. św. Faustyny,
• 22 marca godz. 8:15pm – wtorek; klasy 8a i 8b
sobotnia klasa 8zoom ze szkoły św. Faustyny.

Obecność wraz ze świadkami na próbie jest
obowiązkowa!!!
Spowiedź dla bierzmowanych i świadków w
czwartek 24 marca:
• 5pm – klasy 8 ze szkoły Cz. Miłosza i W. Sikorskiego,
• 6pm – klasy 8 ze szkoły św. Faustyny.
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Pierwsza Komunia św. 2022

Droga Krzyżowa

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły Cz.
Miłosza, Schaumburg oraz dla dzieci ze szkoły W.
Sikorskiego, Addison odbędzie się:
• 14 maja (grupa piątkowa Schaumburg i szkoła z Addison
o godz. 10am, a grupa sobotnia Schaumburg o godz.
1:30pm.

Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 8pm prowadzona będzie
przez poszczególne grupy parafialne:
• 18 marca - Zespół Misericordia
• 25 marca - Odnowa w Duchu Świętym
• 1 kwietnia - Koło Różańcowe
• 8 kwietnia - Wspólnota Wojowników Maryi

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św.
Faustyny w Lombard odbędzie się
• 30 kwietnia (klasy: 3A i 3B o godz.
10am, a 3pA i 3pB o godz. 1:30pm)
• 7 maja (klasy: 3C i 3wA o godz. 10am).

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 i dla młodzieży w środy po Mszy św. wieczornej, ok. 7:45pm.

Gorzkie Żale

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

Msza św. godz. 7pm

a) 27 kwietnia (środa) – dzieci ze szkoły św. Faustyny
b) 28 kwietnia (czwartek) – dzieci ze szkoły Cz. Miłosza
(Schaumburg) i ze szkoła W. Sikorskiego (Addison):

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która odbywa się od
poniedziałku do piątku od godz. 9:00am do
6:30pm, a w soboty od godz. 8:30am do
5:30pm.

Zapraszamy na adorację całą noc z piątku na
sobotę. Jeśli ktoś chciałby wejść do kaplicy w nocy, to
prosimy zapukać w okno i poczekać na otworzenie drzwi.

Nowa Lista Adoracyjna

W przedsionku kościoła jest wyłożona nowa lista adoracyjna,
na którą można się wpisać, żeby zawsze ktoś był w kaplicy.

Jałmużna wielkopostna

Jałmużna wielkopostna w tym
roku zostanie przekazana na
wsparcie parafii na Ukrainie, w
których posługują księża
Chrystusowcy: Mikołajów,
Donieck i Kamieniec Podolski.

Świąteczne jajko

W chrześcijańskiej kulturze
pomoc i jałmużna w okresie
Wielkiego Postu są oczywistymi
gestami. Po raz kolejny
przeprowadzamy w naszej parafii
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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.

• Rekolekcje parafialne trwać będą od 18 do 22
marca. Rekolekcje przeprowadzi ks. Jarosław
Wiśniewski z Boliwii. Prosimy o zaplanowanie sobie
czasu, by móc w nich uczestniczyć.
• Rekolekcje dla młodzieży odbędą się w środy: 16 i
23 marca. Rekolekcje wygłosi ks. Krzysztof Śmigielski.
Zapraszamy młodzież. Plan rekolekcji:
 7pm - Msza św. z krótką homilią.
 Droga Krzyżowa.
 Stanowa nauka rekolekcyjna dla młodzieży.
Kandydaci do Bierzmowania obecność na rekolekcjach
obowiązkowa.
• Rekolekcje dla dzieci odbywać się będą w środy: 23
i 30 marca oraz 6 kwietnia o godz. 6pm. Plan rekolekcji:
 Nauka rekolekcyjna
 Droga Krzyżowa.

Wspólnota Wojowników Maryi

Męska Grupa Różańcowa zaprasza
młodych mężczyzn do lat 50 do
formującej się w naszej parafii
wspólnoty Wojowników Maryi
zapoczątkowanej przez ks. Dominika
Chmielewskiego. Celem wspólnoty
Wojowników Maryi, oprócz
poświęcenia się Maryi przez modlitwę
różańcową jest braterskie formowanie się młodych mężczyzn
do uświęcania samego siebie, swoich małżeństw i rodzin
przez regularną modlitwę i przykład życia.
Zapraszamy na spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o
7am w Centrum Pastoralnym. Kontakt: Krzysztof (202)460950 lub Daniel (630)544-1902.

Duchowy program na Wielki Post

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!
Nasze życie duchowe to rezygnacja z wielu rzeczy i dlatego
na Wielki Post proponujemy Wam następujący program:
• Zrezygnuj z narzekania - skoncentruj się na wdzięczności.
• Zrezygnuj z pesymizmu - stawaj się optymistą.
• Zrezygnuj z gorzkich sądów - myśl życzliwie.
• Zrezygnuj z nadmiernej troski - zawierz Opatrzności
Bożej.
• Zrezygnuj ze zniechęcenia - bądź pełen nadziei.
• Zrezygnuj z zawziętości - powróć do przebaczenia.
• Zrezygnuj z nienawiści - odpłacaj dobrem za zło.
• Zrezygnuj z gniewu - bądź cierpliwszy.
• Zrezygnuj z małostkowości - stawaj się dojrzalszy.
• Zrezygnuj ze smutku - raduj się pięknem, które jest wokół
ciebie.
• Zrezygnuj z zazdrości - módl się o ufność.
• Zrezygnuj z obgadywania - kontroluj język.
• Zrezygnuj z grzechu - wracaj do cnoty.
• Zrezygnuj ze zrezygnowania - wytrwaj.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, postarajcie się w czasie
Wielkiego Postu wprowadzić w życie ten program. Szatan
będzie was kusił, żebyście nie zrezygnowali z narzekania,
zawziętości, nienawiści, gniewu, itd., ale go nie słuchajcie.
Ewangelia dzisiejsza mówi nam o tym, jak Jezus był kuszony
na pustyni. Dlatego w czasie Wielkiego Postu gorąco proście
Chrystusa, by Wam pomógł zrezygnować z grzechów i wad,
które chcą zniszczyć waszego ducha. Służcie Bogu z całego
waszego serca. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

Kapituła Prowincjalna

W poniedziałek, 14 marca rozpocznie się Kapituła Prowincjalna Towarzystwa Chrystusowego.
Bardzo prosimy parafian o modlitwy w intencji obradujących
na Kapitule Prowincjalnej.

„40 dni życia” - modlitwa przy klinice aborcyjnej

Parafia Sacred Heart, Lombard zaprasza naszą parafię
Bożego Miłosierdzia do wspólnej
modlitwy w sobotę, 19 marca,
przy Access Health przy 1700
75th St. w Downers Grove. To
najbliższy ośrodek aborcyjny w
naszej okolicy.
Ks . Tom Dunn, nas z
proboszcz, planuje poprowadzić różaniec 19 marca o
godz.11am.
W tym okresie Wielkiego Postu prowadzona jest kampania
modlitewna „40 dni życia”, która ma na celu modlitwę przy
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placówce aborcyjnej Downers Grove. Uważamy, że nasza
modlitewna obecność poza placówką aborcyjną jest
niezbędna, ponieważ doniesiono, że 75% aborcji jest
odwoływanych, gdy ludzie modlą się na zewnątrz.
Mamy więc nadzieję, że dołączysz do nas 19 marca i dasz
mi znać, jeśli masz jakieś pytania lub przemyślenia.
In Christ, Daniel O’Connell (773)419-7234 .

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 piątek, 25 marca, o godz. 7:00pm.
„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię
Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5)

Artykłuły religijne z drewna - wspólnota z
Betlejem

Wprowadzenie relikwii św. Joanny Beretty Molla

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Bezpłatne porady prawne

Jak co roku udostępnimy nasz przedsionek dla wspólnoty z
Betlejem. 27 i 28 marca będą rozprowadzać wyroby
drewniane na wsparcie swojej wspólnoty.

Pragniemy zaprosić śmiałków na „Ekstremalną Drogę Krzyżową” – nocą, w milczeniu, w samotności.
Doświadczysz bólu, zmęczenia ale tam po przekroczeniu swoich słabości masz szanse spotkać Pana.
Ekstremalna Droga Krzyżowa zaczyna się Mszą św. o
godz. 7pm - 1 kwietnia 2022 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym: 5835 W Irving Park Rd, Chicago, IL.
Każdy uczestnik musi wypełnić formularz: Waiver of
Liability.

W niedzielę, 3 kwietnia, na każdej
Mszy św. odbędzie się
wprowadzenie relikwii św. Joanny
Beretty Molla.

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.

Dom Opieki poszukuje osoby (F/T) na stanowisko
Scheduler, czyli osoby do ustawiania rozkładu pracy oraz
pielęgniarki na stanowisko MDS oraz IP (wymagany
angielski. Kontakt: Magdalena (224)575-4066.
• Poszukuję pracy przy dziecku 2 lata i więcej lub przy
osobie starszej na 1-3 dni w tygodniu. Kontakt: Elżbieta
(847)220-1706.
• Mały katolicki dom opieki w Palatine potrzebuje osób z
dobrym sercem do pomocy w jadalni i na zmywarce,
kucharza lub kucharki i portriera. Kontakt: Magdalena (224)
575-4066.
• Rodzina zatrudni Panią do pomocy w pracach domowy
na 2 lub razy w tygodniu - ok 9 godz/tydz. Osoby z
Schaumburg i okolic. Kontakt: Marta (773)290-3361.
•

Misterium Męki Pańskiej

Zapraszamy do przeżycia Misterium Męki Pańskiej w
sobotę, 2 kwietnia o godz. 7pm.
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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 i s. Magdalena Polak 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 6:30pm 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.
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.
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. prob. Andrzej Maślejak 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. Andrzej Maślejak 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.
Krąg Biblijny „Zacheusz”
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się co
dwa tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy św.
(8pm) w Centrum Pastoralnym.
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)616-9284. Opiekun: ks.

prob. Andrzej Maślejak 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.
Opiekun: ks. prob. Andrzej Maślejak SChr.
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. Opiekun: ks. prob. Andrzej
Maślejak SChr.
Natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po Mszy św.
o godz. 11am w Bibliotece Verburm. Odpowiedzialna Maria Mulica
(847)476-5554. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
Różaniec Rodziców za Dzieci
Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty
Różańcowej proszeni są o kontakt z Beatą: (773)5445031. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
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)885-6147.
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.
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. Prowadząca:
Irena Jarocińska (630)776-5401
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.
Biblioteka „Verbum”
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. Opiekunem jest ks.
Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

