
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

Pieśni na 8 stycznia  –  Uroczystość 
Objawienia Pańskiego  

Wejście: 

Mędrcy świata (61) 

Ofiarowanie:  
Jezusa Narodzonego (57) 
Komunia św:  

Ach ubogi żłobie (35) 

Dziękczynienie: 

Jakieś światło nad Betlejem (56) 
Zakończenie: 
Do szopy, hej pasterze (48)  
 
  Czytania:   Iz 60, 1-6  Ps 72   
Ef 3,2-3a.5-6,   Mt 2, 1-12 
 

Psalm responsoryjny 
   Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.  
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Sama wycierpiałam wiele i bardzo 
byłam doświadczana pod tym 
względem. Dlatego co piszę, to 
tylko to, com sama w sobie 
doświadczyła. Wiele nowenn i 
modlitw i pokut odprawiłam, nim mi Bóg przysłał 
kapłana, który zrozumiał duszę moją; o wiele 
więcej byłoby dusz świętych, gdyby było więcej 
kierowników doświadczonych i świętych. 
Niejedna dusza szczerze dążąca do świętości, 
nie umie sobie poradzić sama, gdy przyjdą 
chwile doświadczeń i opuszcza drogę 
doskonałości. O Jezu, daj nam kapłanów 
gorliwych i świętych. O wielka godności kapłana, 
ale i o wielka odpowiedzialności kapłana. Wiele 
ci dano, o kapłanie, ale i wiele od Ciebie żądać 
będą...(Dz 940, 941) 

ROZWAŻANIE 

Uroczystość  Objawienia Pańskiego  
Dziś Kościół obchodzi epifanię, 
czyli objawienie się Jezusa 
światu. W osobach Mędrców są 
reprezentowane ludy całego 
świata, wszystkich języków i 
krajów, które wezwane przez 
Pana wyruszają w drogę, by 
adorować Nowo Narodzonego w 

Betlejem. Kapłani i uczeni w Piśmie, którzy 
przebywają blisko groty, nie robią ani kroku w jej 
kierunku. Mędrców wiedzie gwiazda, która 
zachęca ich do wyruszenia i oświetla im drogę 
wiodącą do tego szczególnego celu. 
Kapłani i uczeni w Piśmie znają dobrze Biblię. 
Stąd wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały 
miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie 
potrafią jednak powiedzieć Herodowi niczego 
ponad zwykłą prorocką informację. Mamy więc 
do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej 
strony widzimy więc tajemniczą gwiazdę, która 
jest przewodniczką spotkania trzech pogan ze 
Zbawcą. Z drugiej zaś mamy Biblię, 
odczytywaną i nauczaną przez 
starotestamentalnych kapłanów i uczonych w 
Piśmie w taki sposób, iż nie można podać 
Herodowi niczego poza niewyraźną informacją. 
Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się 
posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by 
nauczyć się obserwować w naszej codzienności 
znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas 
i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze 
Jezusowi królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, 
wartościowe. Oznaczało godność Jezusa jako 
króla. Kadzidło było używane w świątyniach 
podczas składania ofiar jako symbol modlitwy. 
Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to 
balsam, którym namaszczano zmarłych, a 
dodany do wina wzmacniał je. Taki napój 
podawano skazańcom. To zapowiedź męki 
Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał więc 
złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako 
człowiek. Na pamiątkę tych darów zaczęto 
święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę, a z 
czasem wprowadzono także błogosławieństwo 
kredy. 
W polskiej tradycji po powrocie z kościoła, 
kadzidłem okadzano domostwa, by ustrzec je 
przed wpływami złych sił, a poświęconą kredą 
wypisywano na drzwiach domu inicjały trzech 
Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku. 
Najbardziej trafną interpretacją tych liter jest 
potraktowanie ich jako chrześcijańskich 
noworocznych życzeń: Christus Mansionem 
Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu 
domowi. 
Ewangelia uściśla, że Mędrcy po spotkaniu z 
Jezusem „Inną drogą udali się do swojej 
ojczyzny”. Taka zmiana trasy może oznaczać 
nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy 
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spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi 
czcicielami, jakich On pragnie. To pociąga za 
sobą naśladowanie Jego sposobu działania, 
czyniąc z siebie „ofiarę żywą, świętą, Bogu 
przyjemną”. 
Kard. Joachim Meisner podkreśla, że to, co Bóg 
w noc Bożego Narodzenia szeptał do ucha, 
Epifania chce głosić z dachów świata. Stajnia z 
Betlejem nie jest kościelnym terenem 
prywatnym i dzisiaj została określona jako dobro 
wspólne wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo 
przynosi Boże zbawienie wszystkim, bo 
Chrystus jest prawdziwym Synem Boga żywego. 
A ostatecznym sensem powołania 
chrześcijańskiego jest to, aby ludzie znaleźli 
drogę do Chrystusa. 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
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   + Lein 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 
 
Poniedziałek – 9 stycznia, Chrzest Pański 
8:00am   + Krystyna Bednarz 
8:00am   ++ za zmarłych Rodziców: Marię i 
Edwarda oraz Elżbietę i Haralambosa 
7:00pm   O Boże  błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Marii i Antoniego Sas 
 
Wtorek  - 10 stycznia 
8:00am   O pomyślny przebieg operacji i powrót 
do zdrowia dla Hejli 
8:00am  + Kazimiera Andrychowska 
7:00pm   + Marek Barzykowski  
 
Środa – 11  stycznia 
8:00am    Dziękczynna  z prośbą o  Boże 
błogosławieństwo z okazji imienin dla Adama i 
Ewy 

8:00am   + Kazimiera Andrychowska 
7:00pm   + Roman w 1 rocznicę śmierci 
Czwartek  –  12 stycznia 
8:00am    Za zmarłych z wypominek 
8:00am   + Kazimiera Andrychowska 
7:00pm   + Zygmunt Kozioł w 1 rocznicę śmierci 
 
Piątek  – 13 stycznia 
8:00am   + Kazimiera Andrychowska 
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla Natalii 
Jurowskiej w dniu 7 urodzin 
 
Sobota  – 14 stycznia  
8:00am   + Kazimiera Andrychowska 
9:00am  + Jerry 
 
Niedziela  – 15 stycznia,  
6:00pm (Sobota) – + Krystyna Gołebiowska 
7:00am  Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i 
Boże błogosławieństwo dla Izy Madej  
9:00am   + Roman w 1 rocznicę śmierci 
11:00am   + Daniel Bozowski w 1 rocznicę 
śmierci 
1:00pm   + Tadeusz Faszczewski 
3:30pm  Intencje zbiorowe   
7:00pm + Mieczysław Zalewski 

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.  
 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela   1 stycznia: $   11,633.00 
Szopka:  $ 713.00 
Sianko na stół wigilijny:  $  2,237.50 

ZOBOWIĄZANIA- PLEDGES 

Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy w 
ostatnich tygodniach złożyli swoje zobowiązania 
(tzw. pledges) i przekazali pieniądze na spłatę 

długu naszego kościoła: Czeslaw i Ewa 
Burzawa, Wojciech i Janina Bykowski, Wojciech 
i Barbara Cholewa, Grzegorz Grygo, Mieczyslaw 

i Jolanta Kaczmarczyk, Jan i Stanisława 
Merchut, Mariusz i Maria Onak, Adam i Ludwika 
Peschak, Zbigniew i Bronisława Stanisz, Janusz 

i Malgorzata Walos, Marta i 
Mariusz Wdowiak oraz Arkadiusz Zwierniak. 

SPECJALNE DONACJE NA POTRZEBY 
KOŚCIOŁA 

Ernest i Marianna Wright         1,800.00 

Anna i Tomasz Marszalek        1,025.00 

Andrzej i Ewa Kulaga                  500.00 

Jan i Barbara Gorz                       400.00 

Marian i Beata Jablonski              360.00 

Jozef i Jolanta Gola                      350.00 

Czeslaw i Teresa Kaczor               340.00 

Kazimierz Kurpiel                       300.00 

Irene Jarocinski                            300.00 

Jadwiga Gubala                           260.00 

Barbara i Henryk Zielinski          220.00 

Janusz i Elzbieta Rys                  220.00 

Slawomir i Bozena Michalak      220.00 

 Andrzej i Katarzyna Stec           220.00 

Ryszard i Teresa Czepiel                     210.00 

Agata i Andrzej Szlezak                      205.00 

Anna Czynski                                     200.00 

Jozef Katarzyna Szewczyk                 200.00 

Marek Smoter i Family                       200.00 

Wladyslaw Malgorzata Szymanski      200.00 

Danuta Filipek                                     200.00 

Lukasz i Karolina Orzel                      200.00 

Miroslaw Jadwiga Helinski                 200.00 

Henryk Barbara Presz                          200.00 

Elzbieta Rapacz                                   200.00 

Elzbieta i Karol Lebiecki                   200.00 

Maciej i Katarzyna Stanio                 180.00 

Piotr i Anna Ptasznik                        180.00 

Leszek i Agnieszka Krepulec           180.00 

Agata Curylo                                     170.00 

Maria Slowik                                    170.00 

Zofia i Stanislaw Marszalik              160.00 

Mariusz Roszko i Family                  150.00 

Helena Bujanowicz                           150.00 

Wojciech i Marzena Madej               150.00 

Krzysztof i Grazyna Kowal               150.00 

Bogdan i Jadwiga Taraszka               150.00 

Henryk i Maria Cira                           150.00 

Christopher i Teresa Skoropad           150.00 

Anna i Rafal Mikrut                            150.00 

Daniel i  Bronislawa Gibala                150.00 

Kazimierz  i  Janina Ratyniak             150.00 

 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,   8  grudnia zostanie zebrana druga 
składka na spłatę długu budowy naszej świątyni. 

 

 

Z ŻYCIA PARAFII 

SERDUSZKOWA ZABAWA  
KARNAWAŁOWA  

Serdecznie zapraszamy 

wszystkich do wzięcia udziału w 

Serduszkowej Zabawie 

Karnawałowej, która odbędzie 

się w sobotę, 18 lutego o godz. 7:00pm w  

King’s Hall Banquets,  przy 1000 N. Rohlwing 

Rd. Lombard, IL. Oprawa muzyczna; DJ Roman.  

Całkowity dochód z zabawy przeznaczony jest 

na spłatę długu budowy naszej świątyni. Bilety w 

cenie $80. 



 

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2016 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

 Osoby i firmy, które chciałyby ufundować 

nagrodę na loterię lub złożyć donację pieniężną, 

prosimy o kontakt z panią  Agnieszką 

Stankiewicz (630) 863-3933. 

Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty 

Smoter (630) 740-2749.  

Prosimy Panie, aby na tę zabawę upiekły 

pyszne ciasto. Bóg zapłać. 
 
ZMIANY W RADZIE PARAFIALNEJ 
Dziękujemy bardzo gorąco panu Jackowi 
Krępolcowi za wieloletnią działalność  w naszej 
Radzie Parafialnej, a witamy w Radzie pania 
Bogusię Bukowską i  panów Daniela Mazur i 
Stanisława Bujaka. Życzymy owocnej 
działalności na rzecz naszej parafii. 
 
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- Gwiazdo świeć, kolędo 
leć 
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.  
 
PODATKI, PODATKI...  
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i 
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o 
donacjach złożonych w roku 2014, prosimy o 
zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry 
Margaret, lub wypełnienie formularza i 
zostawienie go w zakrystii. Zaświadczenie 
będzie do odebrania w zakrystii, lub też zostanie 
wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę 
zaznaczyć.  

 
 
 



 

 
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. 
 

Boże Narodzenie.  
Dzień lub dwa nie 
pomieszczą tej 
radości 

  

W liturgii obchody Bożego 
Narodzenia trwają osiem 
dni. Oktawa (łac. octavus - 
ósmy) jest to czas w liturgii 
obejmujący ważną 
uroczystość i siedem dni po 
niej następujących. Ma ona 
swoją wielowiekową tradycję. 
Najwcześniej w III w. powstała oktawa 
Zmartwychwstania Pańskiego, w czasie której 
odbywały się nabożeństwa i katechezy dla nowo 
ochrzczonych dorosłych. Po przyjęciu chrztu w 
Noc Paschalną konieczne było wtajemniczenie 
(tzw. mistagogia) w pełniejsze rozumienie 
tajemnicy zbawienia (co działo się w oktawie). W 
VII wieku ukształtowała się oktawa Bożego 
Narodzenia, później Bożego Ciała i 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W obrządku rzymskim odnowionym na 
polecenie Soboru Watykańskiego II zachowane 
zostały tylko dwie formalne oktawy: Wielkiej 
Nocy i Bożego Narodzenia. 
Drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia, 26 
grudnia, poświęcony jest św. Szczepanowi, 
diakonowi i pierwszemu męczennikowi. Kult 

liturgiczny św. Szczepana znany jest od IV 
wieku. W państwie Karolingów, a następnie w 
innych krajach zachodnich i północnych św. 
Szczepan stał się patronem koni, dlatego 26 
grudnia święcono owies. W niektórych parafiach 
zwyczaj ten nadal jest pielęgnowany. 
Trzeci dzień oktawy, 27 grudnia, poświęcony 
jest św. Janowi Apostołowi. Jego kult liturgiczny 
istniał już od IV wieku. W dniu św. Jana święci 
się wino i podaje się wiernym do picia: Bibe 
amorem s. Joannis. To bardzo stara tradycja 
Kościoła, sięgająca czasów średniowiecza. 
Związana jest z pewną legendą, według której 
św. Jan miał pobłogosławić kielich zatrutego 
wina. Wersje tego przekazu są różne. Jedna 
mówi, że to cesarz Domicjan, który wezwał 
apostoła do Rzymu, by tam go zgładzić, podał 
mu kielich zatrutego wina. Św. Jan 
pobłogosławił go, a kielich się rozpadł. 
Dziś ta tradycja ma inną wymowę. Głównym 
przesłaniem Ewangelii według św. Jana jest 
miłość. Dlatego, gdy podaje się owo wino, mówi 
się „pij miłość św. Jana”. Bo wino – sięgając do 
biblijnych korzeni – oznacza szczęście, radość, 
ale również cierpienie i miłość. Czerwony, a taki 
był najczęstszy jego kolor, to barwa miłości. 
Czwarty dzień oktawy, 28 grudnia, to święto 
Młodzianków, wprowadzone do liturgii w V 
wieku. Młodziankowie to dzieci z Betlejem i 
okolicy, które niewinnie musiały oddać życie dla 
Chrystusa. Historia tego wydarzenia stała się 
treścią obchodu liturgicznego. 
Dni następne, to jest 29, 30 i 31 grudnia, 
zgodnie z prawami oktawy, są dalszym ciągiem 
obchodów Bożego Narodzenia. W tym czasie 
przypadają dwa wspomnienia dowolne - św. 
Tomasza Becketa, biskupa i męczennika (29 
grudnia) i św. Sylwestra I, papieża (31 grudnia). 
Z kolei Święto Świętej Rodziny, które Kościół 
katolicki co roku obchodzi w pierwszą niedzielę 
po Bożym Narodzeniu, w tegorocznej oktawie 
Bożego Narodzenia wypada 1 stycznia, kiedy 
obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi. W tym roku święto Świętej 
Rodziny zostało zatem przeniesione na piątek 
30 grudnia. 
Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII 
wieku jako spontaniczna reakcja na 
demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej 
(1618 - 1648), które w szczególny sposób 
dotknęły rodzin. Kult Najświętszej Rodziny 
zwracał wtedy uwagę na wzór życia rodzinnego. 

http://liturgia.wiara.pl/doc/3619125.Boze-Narodzenie-Dzien-lub-dwa-nie-pomieszcza-tej-radosci


 

Święto to zaczęto obchodzić systematycznie w 
różnych krajach począwszy od XVIII wieku, a 
zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast 
decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je 
obchodzić w całym Kościele. Na stałe do liturgii 
wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona 
XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa 
Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret 
aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie 
Świętej". Teksty liturgiczne na święto 
Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII. 
Jego dziełem również są przepiękne hymny 
kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania 
tak są dobrane, by wyakcentować biblijne sceny, 
w których występuje rodzina. Teksty Pisma 
świętego podkreślają równocześnie obowiązki 
członków rodziny. W Niedzielę św. Rodziny 
polski Episkopat ogłasza tradycyjnie list 
pasterski skoncentrowany wokół problematyki 
rodzinnej. 
Ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia 
wypada 1 stycznia - uroczystość Maryi Bożej 
Rodzicielki. Jest to także Światowy Dzień 
Pokoju, z okazji którego Ojciec Święty ogłasza 
swe orędzie pokojowe, kierowane do wszystkich 
ludzi dobrej woli. 
Kolejni papieże w swych orędziach pokojowych 
zwracają uwagę na różne aspekty związane z 
budowaniem pokoju we współczesnym świecie. 
Hasłem 50. Światowego Dnia Pokoju są słowa 
„Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na 
rzecz pokoju”. Franciszek apeluje, aby miłość i 
wyrzeczenie się przemocy inspirowały sposób, 
w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach 
międzyosobowych, społecznych i 
międzynarodowych. Prosi też, aby „wyrzeczenie 
się przemocy stało się charakterystycznym 
stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych 
działań, polityki we wszystkich jej formach”. 

 |  

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  
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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 
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 

 Do wynajęcia dwusypialniowe mieszkanie w 
Hoffman Estates. Kontakt: Krystyna:( (847) 894-
2938; (847) 296-5648 

 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


