
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

Pieśni na 1 stycznia  –  Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki  

Wejście: 

Nowy Rok bieży (68) 

Ofiarowanie:  
Anioł pasterzom mówił (37) 
Komunia św:  

Nie było miejsca dla Ciebie (65) 

Dziękczynienie: 

Gdy śliczna Panna (52) 
Zakończenie: 
Bóg się rodzi (41) 
 
     
Czytania:   Iz 7, 10-14  Ps 24   
Rz 1, 1-7   Mt 1, 18-24 
 

Psalm responsoryjny 
Bóg miłosierny niech nam błogosławi.  
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Stanowi wyjątek ta dusza, którą 
Bóg Sam bezpośrednio kieruje, ale 
to kierownik zaraz spostrzeże, że 
dana duszyczka jest prowadzona 
przez samego Boga, Bóg da mu to 
poznać jasno i wyraźnie, a dusza taka powinna 
być  pod ściślejszą jeszcze kontrolą kierownika 
niż inna. W tym przypadku kierownik nie tyle 
kieruje i wskazuje drogi, po których iść winna 
dusza, ale raczej sądzi i zatwierdza, że dusza 
dobrą drogą idzie i dobry duch nią kieruje. W 
tym wypadku kierownik nie tylko powinien być 
święty, ale i doświadczony i roztropny, a dusza 
zdanie jego powinna przełożyć nad zdanie 
samego Boga, bo wtenczas będzie bezpieczna 
od złudzeń i zboczeń. Dusza, która by nie 
poddała tych natchnień pod ścisłą kontrolę 
Kościoła, czyli kierownika, tym samym daje 
poznać, że niedobry duch ją prowadzi. 
Kierownik powinien być bardzo ostrożny pod 
tym względem i doświadczać duszę w 
posłuszeństwie. Szatan może się okrywać 
nawet płaszczem pokory, ale płaszcza 
posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć i tu 
się wydaje jego cała robota; ale przesadnie 
spowiednik nie powinien się bać takiej duszy, bo 
jeżeli Bóg daje mu pod opiekę taką wyjątkową 
duszę, to daje mu wielkie światło Boże 

względem niej, bo inaczej jakżeby mógł dobrze 
sądzić tak wielkie tajemnice, jakie są pomiędzy 
duszą a Bogiem.(Dz 939) 

ROZWAŻANIE 

Uroczystość  Świętej  Bożej  Rodzicielki  
 

Nierzadko zastanawiamy się nad celowością 
tego, co robimy, nad sensem życia i istnienia. 
Szukamy swego celu, tej gwiazdki, do której 
zmierzamy, chcemy sobie wytyczyć prostą, po 
której mamy przejść przez życie. Nie zdajemy 
sobie sprawy z celowości i przyczynowości 
naszych działań i zamierzeń. 
Dlaczego? Otóż jesteśmy uwiązani w kieracie 
pracy, obowiązków, gdzie przyczynowość góruje 
nad skutkiem. Zamierzenia wyprzedzają czyny. 
A właściwie powinny one iść w szyku 
właściwym: zamierzam, czynię, realizuję i 
korzystam. Żyjemy w czasach, gdy wszystko 
dzieje się za szybko, za nerwowo, nierzadko 
byle jak, ze szkodą dla nas samych. A wystarczy 
wejść w system Bożego przepowiadania, 
zamysłów, planów, a od razu zrobi się o wiele 
spokojniej, poczujemy jedność prowadzącą do 
jednego celu, ten cel pomoże nam przy 
przejściu przez życie. 
Za trudne? Plan Boży od zawsze zakładał 
wielką miłość do ludzi, stąd to co było, jest i 
będzie ma swoje uzasadnienie w naszym życiu i 
postępkach. Ten plan zakładał od zawsze naszą 
niewierność, nasze bałwochwalstwo, dlatego 
Bóg – poprzez swoją wybrankę – zszedł na 
ziemię przybrawszy postać człowieka, dlatego 
też to ją obrał jako Rodzicielkę Syna, a zarazem 
Boga. Wiedział dobrze, że Maryja podda się woli 
Pana, nie będzie protestować, wręcz przyjmie 
ten dar jako swój cel życia. „Gdy jednak 
nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod 
Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali 
Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo.”(Ga4,4-5) Wykupieni to my, którzy 
tutaj i teraz jesteśmy, ale  również i ci, którzy byli 
i będą. Wyłącznie i zawsze: „nie jesteś już 
niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i 
dziedzicem z woli Bożej.” (Ga4,6-7). 
To Jej Rodzicielstwo było dla Maryi celem, 
życiem, obowiązkiem i miłością. Pojęła bardzo 
szybko i rozważnie, co oznacza Macierzyństwo 
w Jej wydaniu, bowiem została nie tylko Matką 
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Boga, ale zarazem całego naszego Kościoła, 
więc podwójna odpowiedzialność i powaga. A 
zdając sobie z tego sprawę, słysząc wszystko, o 
czym wokół mówiono, Ona „zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu.” (Łk2,18-19). 
No fajnie, ktoś powie, ale to wszystko mnie nie 
dotyczy, Matką Boga już nie będę, a sam(a) nie 
czuję się w stanie realizować, tak jak ci 
starożytni, teraz mamy mniej czasu, więcej 
zajęć, ja do tego się nie nadaję... Błąd. 
Rozważmy powyższe wersety, zastanówmy się 
nad swoim życiem, może jednak znajdziemy w 
sobie to coś, co pozwoli nam znaleźć ten rytm, 
tę linię planu naszego życia, jak to zrobiła 
Rodzicielka. Na początku zacznijmy od tych 
małych, codziennych spraw, a może powoli 
dojdziemy do większych, tych dla nas ważnych, 
prawdziwych, celowych. Uda się, tylko potrzeba 
trochę wytrwałości. 
Matko Boża Rodzicielko – dopomóż nam w 
postrzeganiu naszego życia jako planu Bożego, 
dozwól nam kroczyć drogą, którą wybrał nam 
Bóg. 
 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Niedziela - 1 stycznia,  Uroczystość Bożej 
Rodzicielki 
6:00pm(sobota) Msza święta dziękczynna za 
miniony rok 
9:00am  O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Marii i Władysława  Mucek w 
rocznicę urodzin  
11:00am  + Mieczysław Marszałek 
1:00pm  ++ Władysław Bielak w 1 rocznicę 
śmierci, Bolesław Luberda w 1 rocznicę śmierci. 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm ++ Zofia i Antoni Mach 
 
Poniedziałek – 2 stycznia 
8:00am   O Boże błogosławieństwo dla Reginy 
Kelner z okazji urodzin 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Antoniego i Heleny Sutyła 
z okazji 50 rocznicy ślubu 
7:00pm   + Krystyna Poślińska w rocznicę 
śmierci 
 
Wtorek  - 3 stycznia 
8:00am  + Krystyna Bednarz 

7:00pm   ++ Władysława i Franciszek Pach  
7:00pm  ++ Władysław i Helena Szaroma; 
Józefa i Stanisław Kuśmider 
 
Środa – 4 stycznia 
8:00am    Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę Matki Najświętszej dla Anny w 93 
rocznicę urodzin 
7:00pm  + Czesław Laguna w 5 rocznicę śmierci 
7:00pm   W intencjach  Grupy Modlitewnej 
Królowej Pokoju 
 
Czwartek  –  5 stycznia 
8:00am   ++ Jan Łączyński w 1 rocznicę śmierci, 
Aniela i Stanisław Łączyńscy, Józefa i Andrzej 
Mika  
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla Anny 
7:00pm   + Karol Sarwiński 
 
Piątek  – 6 stycznia 
8:00am    
7:00pm   ++ Genowefa Podmańska w 3 
rocznicę śmierci i Józef Podmański w 11 
rocznicę śmierci; Jan Sznajder 
 
Sobota  – 7 stycznia  
8:00am  + Antoni Przeklasa 
9:00am   
 
Niedziela  – 8 stycznia, Trzech Króli 
6:00pm (sobota) – Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am  O Boże błogosławieństwo dla Ewy, 
Wiesia, Magdy, Tomka i Ani  
9:00am   O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Urszuli Klimczak z okazji urodzin 
11:00am   + Leon Dzierwa w 1 rocznicę śmierci 
1:00pm + Radosław Wróbel w 4 rocznicę 
śmierci 
3:30pm  Intencje zbiorowe   
7:00pm ++ Jan, Robert, Irena Matuszczak; 
Robert Kamiński 

 

 

 



 

SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 8 stycznia zostaną 
ochrzczeni: Gabriela Włodyka, 
Julia Adamski; Anthony Francis 
Rzeszutek. Spotkanie dla 
rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie się w 
środę,  4 stycznia o godz. 7:40pm w salce w 
kościele. 
Rodzicom  życzymy Bożego błogosławieństwa 
w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
Uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej odbędzie się 29 kwietnia 
2017 o godz. 10:00am (klasy: A, C 
,D, E i A piątkowa) i 1:30pm (klasy: 
B, F, G i B piątkowa) dla dzieci ze 
Szkoły Św. Faustyny oraz 6 maja 2017 o godz. 
11:00am dla dzieci ze szkół w Schaumburgu, 
Itasca i Naperville. 
 
BIERZMOWANIE 
Sakrament Bierzmowania odbędzie się w naszej 
parafii w sobotę 22 kwietnia 2017 
roku o godz. 9:00am. Spotkanie 
dla kandydatów do bierzmowania   
odbędzie się : 16,  lub 18 
stycznia, po Mszy świętej o 
godzinie 19:00 w naszym 
kościele, proszę sobie wybrać 
jeden z dni, który pasuje na spotkanie, obecność 
obowiązkowa dla  kandydatów do 
bierzmowania.  
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
...został zawarty  31 grudnia: 
Anna Antonina Stanio i Matthew 
Robert  Randall  
oraz Ewa J. Bartnicka i Albert 
Winogradzki. 
 
Życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze 
życia! 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela   18 grudnia: $   11,291.00 
Taca na dekoracje kościoła:  $ 3,721.00 
Boże Narodzenie:  $ 16,899.00 

Składka budowlana:  $ 46,229.00 
Pledges: $ 2,996.00 
Lampki:  $ 925.00 
Kawiarenka:  $ 550.00 

 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 8  stycznia zostanie zebrana druga 
składka na spłatę długu budowy naszego 

kościoła. 

Z ŻYCIA PARAFII 

OPŁATEK PARAFIALNY 
W sobotę, 7 stycznia 2017 
roku, o godz. 6:00pm, w sali 
Kings Hall Banquets w 
Lombard, odbędzie się  
Opłatek Parafialny. W 
niedziele, po każdej Mszy świętej w przedsionku 
kościoła, można zakupić bilety na Opłatek 
Parafialny. Cena biletu dla dorosłych wynosi: 
$35; dla dzieci  do 10 roku życia: $15. 
Zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia 
udziału w naszym Spotkaniu Opłatkowym. 
Więcej informacji: Jola Smoter: 630 740-2749 
 

 



 

KOPERTY NA TACĘ   
W przedsionku kościoła są do 
odebrania zestawy niedzielnych 
kopert. Bardzo serdecznie 
prosimy o ich odbiór. Koperty z 
numerem posiadają rodziny, które 
są zapisane do naszej Parafii. 
Osoby, które regularnie uczestniczą w życiu 
naszej wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się 
do naszej Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły. 
 
KOLĘDA 
Święta Bożego Narodzenia niosą ze 
sobą atmosferę miłości, braterstwa i 
radości. Pięknym zwyczajem jest 
odwiedzanie w tych dniach 
świątecznych swoich krewnych, 
przyjaciół, a także ludzi 
opuszczonych. Nic więc dziwnego, 
że w tym odwiedzaniu bliskich - 
swoich parafian, biorą udział 
duszpasterze. Błogosławieństwo 
kolędowe domów i mieszkań i znaczenie kredą 
drzwi mieszkań ma swoją głęboką wymowę. 
Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego 
Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka 
paschalnego miało chronić dom i jego 
mieszkańców od nieszczęścia, było także 
publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty 
religijnej się należy. Również chrześcijanie 
przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej 
przynależności do Kościoła. Chciejmy 
odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach 
przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, 
w duchu modlitwy, szczerej i serdecznej 
rozmowy z kapłanem odwiedzającym. W 
związku z powyższym prosimy o wypełnienie 
formularza kolędowego, który znajduje się w 
przedsionku kościoła (można wpisać imię 
księdza). Wszystkie wizyty będą uzgadniane 
telefonicznie, odnośnie dnia i godziny, tak aby 
cała rodzina była obecna. Kolęda rozpocznie się  
po Świętach Bożego Narodzenia. Niech 
błogosławieństwo kolędowe chroni nasze domy, 
nasze rodziny i umacnia na drodze życia 
chrześcijańskiego. 
 

 
KONCERT KOLĘD 
2 stycznia 2017 (poniedziałek) o 
godz. 8:00pm po wieczornej Mszy 
św. (7:00pm) zapraszamy 

naszych parafian i gości na godzinny Koncert 
kolęd. Będzie to czas wspólnego kolędowania, 
jak również wysłuchania utworów w przeróżnych 
aranżacjach. Koncert przygotowały wspólnie 
zespoły i schole działające przy naszej parafii: 
orkiestra dęta, Chór parafialny im. św. Jana 
Pawła II, Orkiestra Dęta, scholka dziecięca 
„Boże Perełki”,  zespół „Misericordia” i Zespół 
Młodzieżowy. 

 
Gwiazdo świeć, kolędo leć - KONCERT 
KOLĘD 
14 stycznia 2017 (sobota) o godz. 7:00pm po 
wieczornej Mszy odbędzie się koncert kolęd w 
wykonaniu artystów z Polski: Olgi Bończyk, Alicji 
Majewskiej, Zbigniewa Wodeckiego i 
Włodzimierza Korcza. Bilety w cenie $35.00 do 
nabycia w zakrystii lub w biurze parafialnym.  
 
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 
godziny 8:30am i trwa  aż do soboty do 
godziny 5:30pm. .  
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 u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 
 

SMAK NADZIEI 

Do podążania z ufnością do Jezusa, niosąc 

dramaty naszych czasów, ale doświadczając też 

piękna Bożej miłości zachęcił Ojciec Święty 

wiernych podczas tradycyjnej „Pasterki” 

sprawowanej w bazylice watykańskiej. Papież 

przypomniał dramatyczny los dzieci, które leżą 

dziś w nędznych „żłóbkach godności”: „w 

podziemnym schronie, by uniknąć 

bombardowania, na chodniku wielkiego miasta, 

na dnie łodzi przeciążonej migrantami". 



 

„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie 

wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Słowa apostoła 

Pawła ujawniają tajemnicę tej świętej nocy: ukazała 

się łaska Boga, Jego bezinteresowny dar; w danym 

nam Dzieciątku miłość Boga wobec nas staje się 

konkretną. 

 

Jest to noc chwały, tej chwały ogłoszonej przez 

aniołów w Betlejem, a także nam dzisiaj na całym 

świecie. Jest to noc radości, ponieważ od teraz i na 

zawsze Bóg, Odwieczny, Nieskończony jest 

Bogiem z nami: nie jest dalekim, nie musimy Go 

poszukiwać na orbitach niebiańskich lub w jakiejś 

mistycznej idei; jest blisko, stał się człowiekiem i 

nigdy nie odłączy się od naszego człowieczeństwa, 

które uczynił swoim. Jest to noc światła: to światło, 

o którym prorokował Izajasz (por. 9,1), a które 

rozjaśni tych, którzy chodzą w ciemności, pojawiło 

się i ogarnęło pasterzy z Betlejem (por. Łk 2,9). 

 

Pasterze odkrywają po prostu, że „Dziecię nam się 

narodziło” (Iz 9,5) i pojmują, że cała ta chwała, cała 

ta radość, całe to światło skupia się w jednym 

punkcie, w tym znaku, który wskazał im anioł 

„Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i 

leżące w żłobie” (Łk 2, 12). Zawsze jest to znak, by 

znaleźć Jezusa. Nie tylko wówczas, ale również 

dziś. Jeśli chcemy świętować prawdziwe Boże 

Narodzenie, rozważajmy ten znak: krucha prostota 

niemowlęcia, łagodność jego położenia w żłobie, 

czuła miłość pieluszek, w które był owinięty. Tam 

jest Bóg. 

 

Za pomocą tego znaku Ewangelia ukazuje nam 

paradoks: mówi o cesarzu, o rządcy, o wielkich 

tego czasu, ale Bóg nie jest tam obecny; nie 

pojawia się w sali szlacheckiej pałacu 

królewskiego, ale w ubóstwie żłobu; nie w blasku 

pozorów, ale w prostocie życia; nie u władzy, ale w 

zaskakującej małości. I aby Go spotkać trzeba iść 

tam, gdzie On przebywa: trzeba się pochylić, 

uniżyć się, stać się małymi. Rodzące się Dzieciątko 

jest dla nas wyzwaniem: wzywa nas do 

opuszczenia ulotnych złudzeń, aby przejść do 

istoty, do wyrzeczenia się naszych nienasyconych 

żądań i porzucenia odwiecznego niezadowolenia i 

smutku z powodu czegoś, czego zawsze będzie 

nam brakowało. Dobrze nam zrobi pozostawienie 

tych rzeczy, aby znaleźć w prostocie Boga-

Dzieciątka radość, sens życia. 

 

Pozwólmy, by wyzwaniem dla nas było Dzieciątko 

w żłobie, ale także dzieci, które nie leżą dziś w 

kołysce, otoczone pieszczotą miłości matki i ojca, 

ale leżą w nędznych „żłóbkach godności”: w 

podziemnym schronie, by uniknąć bombardowania, 

na chodniku wielkiego miasta, na dnie łodzi 

przeciążonej migrantami. Pozwólmy, by 

wyzwaniem dla nas były dzieci, którym nie pozwala 

się narodzić, te, które płaczą, bo nikt nie zaspokaja 

ich głodu, te, które nie trzymają w rękach zabawki, 

lecz broń. 

 

Tajemnica Bożego Narodzenia, która jest światłem 

i radością stanowi wyzwanie i wstrząsa, ponieważ 

jest równocześnie tajemnicą nadziei i smutku. 

Niesie z sobą smak smutku, bo miłość nie jest 

przyjęta, życie jest odrzucone. Tak stało z Józefem 

i Maryją, którzy zastali drzwi zamknięte i położyli 

Jezusa w żłobie, bo „nie było dla nich miejsca w 

gospodzie” (w. 7). Jezus urodził się będąc 

odrzuconym przez jednych i przy obojętności 

większości. Także dzisiaj może być taka sama 

obojętność, gdy Boże Narodzenie staje się 

świętem, w którym protagonistami stajemy się my 

sami, zamiast Niego; kiedy światła komercji 

spychają w cień światło Boga; kiedy gonimy za 

prezentami a pozostajemy niewrażliwymi na osoby 

usunięte na margines. 

 

Ale Boże Narodzenie ma przede wszystkim smak 

nadziei, ponieważ, pomimo naszych ciemności 

jaśnieje światło Boga. Jego łagodne światło nie 

budzi lęku; Bóg będąc w nas rozmiłowanym, 

przyciąga nas swoją czułością, rodząc się ubogim i 

kruchym pośród nas, jako jeden z nas. Rodzi się w 



 

Betlejem, co oznacza „dom chleba”. Wydaje się, 

jakby chciał nam powiedzieć, że rodzi się dla nas 

chlebem; rodzi się do życia, aby dać nam swoje 

życie; przychodzi w nasz świat, aby nam przynieść 

swoją miłość. Nie przychodzi, by pożreć i 

rozkazywać, ale by karmić i służyć. Istnieje zatem 

bezpośrednia nić łącząca żłóbek i krzyż, gdzie 

Jezus będzie chlebem łamanym: jest to 

bezpośrednia nić miłości, która daje siebie i nas 

zbawia, która daje światło naszemu życiu i pokój 

naszym sercom. 

 

Zrozumieli to w ową noc pasterze, którzy należeli 

do ludzi zmarginalizowanych tamtych czasów. Ale 

nikt nie jest marginalizowany w oczach Boga i to 

właśnie oni byli zaproszonymi na Boże Narodzenie. 

Ci, którzy byli pewni siebie, samowystarczalni, 

zostawali w domu, wśród swoich spraw; natomiast 

pasterze „udali się z pośpiechem” (por. Łk 2,16). 

Także i my pozwólmy, by tej nocy Jezus nas 

wezwał i zwołał, idźmy do Niego z ufnością, 

wychodząc od tego, w czym czujemy się 

zmarginalizowani, wychodząc od naszych 

ograniczeń. Pozwólmy, by dotknęła nas czułość, 

która zbawia. Zbliżmy się do Boga, który staje się 

bliskim, zatrzymajmy się, by spojrzeć na żłóbek, 

wyobraźmy sobie narodziny Jezusa: światłość i 

pokój, najwyższe ubóstwo i odrzucenie. Wejdźmy 

w prawdziwe Boże Narodzenie wraz z pasterzami, 

zanieśmy do Jezusa, to czym jesteśmy, nasze 

marginalizacje, nasze nie zagojone rany. W ten 

sposób zasmakujemy w Jezusie prawdziwego 

ducha Bożego Narodzenia: piękno bycia 

kochanymi przez Boga. Wraz z Maryją i Józefem 

jesteśmy przed żłóbkiem Jezusa, który rodzi się 

jako chleb dla mojego życia. Kontemplując Jego 

pokorną i nieskończoną miłość, powiedzmy Jemu 

„dziękuję”: dziękuję, ponieważ uczyniłeś to 

wszystko dla mnie. 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci  zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci 

Bożych, które odbywają  w czwartki o godz. 18:30 w Centrum 
Pastoralnym : 
 w 1 i 3 czwartek miesiąca  dzieci w wieku 7-10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 

DZIECIĘCA GRUPA SŁOWA BOŻEGO 
Zapraszamy dzieci z klas piątej, szóstej i siódmej 
na spotkania ze Słowem Bożym, które odbywają 
się w poniedziałki o godz. 5:45pm w kościele. 
Spotkania prowadzi siostra Magda. 
 

MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące  Ministrantów 
znajdują się na stronie internetowej Parafii. Zapisy 
kandydatów na ministrantów proszę zgłaszać do 
księdza Sergiusza.  
 

SCHOLA DZIECIĘCA”Boże Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną śpiewać w 
scholi dziecięcej, na próby, które odbywają się 
w każdą środę od 6:45 do 7:45pm w Centrum 
Pastoralnym. Scholę prowadzi ks. Sergiusz i p. 
Iwona Helinski. 
 

SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i lubiącą 
śpiewać zapraszamy do scholii młodzieżowej. 
Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 
8:00pm w kościele. Scholę prowadzi ks. Sergiusz 
i p. Bartek Cieżobka. 
 

MŁODZIEŻ  
 Spotkanie Grupy Młodzieży Młodszej - klasy VIII  
i klasy High School, odbywają się w czwartki po 
wieczornej Mszy świętej. Sedecznie 
Zapraszamy!!! 
 

KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla starszej 
młodzieży pracującej i studiującej odbywają się w 
niedzielę, po Mszy świętej o godz. 7:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. Ludzi młodych, 
pragnących żyć duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie 
zapraszamy na spotkania. Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia towarzyszy Liturgii 
Mszy świętych i różnych nabożeństw. Oprawa 
muzyczna zespołu na stałe wpisała się w 
przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy 
świętych o godz. 7:00pm. Próby zespołu 
odbywają się we wtorki o godz. 8:00pm. 
Opiekunem zespołu jest ks. Sergiusz. 
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  
W każdy czwartek, o godz. 7:30pm w kościele, 
odbywa się spotkanie grupy Odnowy w Duchu 



 

Świętym. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. 
 
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 naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel. (773) 
505-7442. Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz. 
 

APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności podejmuje dzieło 
modlitewno - charytatywne w intencji osób 
potrzebujących troski, pomocy i towarzyszenia im 
w trudnościach i problemach życia. Kontakt: (630) 
268-8766. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. 
 

APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy modlitewnej 
Margaretka codziennie modlą się za 
kapłanów. Spotkania grupy odbywają się w 
każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 
świętej o godz. 9:00am. Opiekunem grupy jest 
ks. Proboszcz.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Następne spotkanie Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbędzie  się po uprzednim 
ogłoszeniu. Serdecznie zaprasza Ksiądz 
Proboszcz. 
 
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 panem organistą Zbigniewem 
Blicharzem: .773 -616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. Sergiusz. 
 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 
7:00pm w Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych 
grających na instrumentach dętych do 
wstąpienia w nasze szeregi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z 
dyrygentem, p. Mirosławem Bogun, tel. (708) 404-7378. Opiekę 
duchową nad orkiestrą sprawuje ks. Sergiusz. 
 
 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają przychodzących, 
wskazują wolne miejsca w ławkach, 
troszczą się o zbieranie kolekty. Mężczyzn, 
którzy pragnęliby zostać marszałkami 

prosimy o kontakt z panem Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 
543-2156. 
 
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 
6:00 rano; piątek od 7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest 
nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, e-mail: 
pdw10@sbcglobal.net. 
 
GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup Żywego 
Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca, po mszy świętej o godz. 9:00am w 
kaplicy Św. Faustyny, natomiast Dziecięcego Koła 
Różańcowego po mszy świętej o godz. 11:00am w Bibliotece 
Verbum. 
 
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 panią Beatą, tel.: 
(773) 544-5031. Opiekę duchową sprawuje ks. Sergiusz. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 7 lat do 
zespołu tańca ludowego. Zajęcia odbywają się 
w każdy poniedziałek w godz. 5:00pm - 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół 
prowadzony jest przez panią Irenę Jarocińską 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z problemami 
małżeńskimi i wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy. Dlatego jest otwarte w 
naszej Parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym 
służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się 
telefonicznie, dzwoniąc (630) 582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca po mszy 
świętej o godz. 6:00pm odbywa się spotkanie 
modlitewne Straży Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi. Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz 
pomocy oraz wsparcia, przyjdź na spotkanie, 
które odbywa się we wtorek o godz. 8:00pm, w 
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Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek miesiąca 
spotkanie "otwarte" dla wszystkich. Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy – przyjdź do 
nas. Podzielimy się z Tobą swoim doświadczeniem, siłą i 
nadzieją. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 
8:00pm w Centrum Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub 
(630) 442-3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 3:00pm w 
Centrum Pastoralnym odbywają się spotkania 
członków Klubu Seniora. Wszystkich chętnych 
zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło:  
(630) 6249764 
 
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. 
 
GRUPA  MODLITEWNA  KRÓLOWEJ POKOJU 

Celem grupy jest modlitwa różańcowa m.in. o pokój na świecie, 
zwycięstwo Chrystusa i Jego Królestwa, za papieża, biskupów i 
kapłanów, chorych. 
 Spotkania grupy odbywają się w każdą I środę miesiąca po 
wieczornej Mszy św. Kontakt: Maria Michalska, tel.: (224) 659-
31-98. Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz. 
 

OGŁOSZENIA DROBNE 

 Szukam pracy do opieki nad dziećmi, na cały lub 
na część etatu. Mam wieloletnie doświadczenie 
w pracy z dziećmi.      Kontakt: Irena(630)881-
4966 

 Potrzebna dziewczyna do sprzątania domów z 
okolic Addison. Kontakt: Grażyna: (630)885-1210 

 Ziemniaki żółte, 50 – funtowy worek, $18.00. 
Kontakt: Tomek: (847) 334-1224 

 Potrzebna osoba do pracy w polskim sklepie w 
Bartlett. Kontakt: Jolanta: (630) 213-8313 

 Firma truckingowa poszukuje kierowcę na trucka 
z licencją CDL Kontakt:  Eryk: (608) 844-4049 

 Dla starszego Pana bez nałogów do wynajęcia w 
Itasca duża sypialnia, 2 łazienki, w budynku 
murowanym, dobrze oświetlony parking. Kontakt: 
Stanisław:  (630)398-2539 

 Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia w 

Emhurst. Kontakt: (630) 935-0653 

 Świeże, smaczne i niedrogo, wszystko od 
Amiszów. Kontakt: Tomasz: (847)334-1224 

 Pokój do wynajęcia w Addison z dostępem do 
kuchni, osobna łazienka. Kontakt: Cecylia:(630) 
345-2167 

 Pilnie poszukuję pokoju  ( basement) do 
wynajęcia, bez depozytu. Kontakt: Tomasz:(630) 
345-2974 

 Poszukuję osobę do pracy w polskim sklepie w 
Bartlett. Kontakt: Joanna: (630) 213-8313 

 Poszukuję pracy z zamieszkaniem, do opieki nad 
starszą osobą. Kontakt: Jadwiga: (219) 315-5870 

 Wynajmę townhouse w Bartlet, 3 poziomowy; 2 i 
½ łazienki; garaż na dwa auta. Szkoły dobre. 
Kontakt: Monika: (630) 890-6548 

 Poszukiwana opiekunka do 10-miesięcznego 
chłopca w Naperville. Kontakt: (847) 372-1710 

 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego, w 
okolicach Glen Ellyn – z samochodem lub bez. 
Kontakt: (630) 661-5177 lub (630)661-0015 

 Pokój do wynajęcia w okolicy Elmhurst($500). 
Kontakt: Stanisława : (708)655-3664 

 Signature Euro Deli w Bloomingdale potrzebuje 
pracowników do pracy w sklepie i kuchni, na 
pełny lub pół etatu. Kontakt: Zygmunt: (847) 421-
4034 

 Potrzebne 2 kobiety od zaraz, do sprzątania 
domków na pełny etat,  z samochodem. Wheaton 
i okolice. Kontakt: (630) 205-3580 

 Potrzebni kelnerzy, kelnerki, barmani do pracy w 
Sali Bankietowej  „King’s Hall”. Praca na 
weekend. Kontakt: Jola: (630)740-2749 

 Wynajmę pokój w Bloomingdale. Kontakt: Ewa: 
(773) 983-6576 

 Wynajmę pokój z pełną łazienką i kuchnią w 
Addison. Kontakt: Stanisław (630)336-9218 

 Instalacja lub naprawa drzwi garażowych. 
Kontakt: Krzysztof: (773) 968-6861 

 Potrzebna osoba do pracy na pełny etat w 
aptece jako pharmacy technician w Addison. 
Kontakt: (708)533-5584 

 Townhouse do wynajęcia w Glendale HTS – 2 
sypialnie, garaż i patio. Kontakt: (630) 263-1963 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


