
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień, SChr – proboszcz 
ks. Piotr Janas, SChr – wikariusz 
ks. Piotr Nowacki, SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak, SChr – wikariusz 
s. Jadwiga Kokolus, MChR – zakrystianka 
s. Magdalena Polak, MChR – sekretarka 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Sekretarz: Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
Komisja Liturgiczna: Jadwiga Pajor (773) 
505-7442 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630) 543-3819 
Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933 
Bogusia Bukowska (773) 971-0876 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630) 740-2749 
Marek Gracz (630) 400-7338 
Komisja Charytatywna: Marta Penc (630) 456-
0603 
Komisja Gospodarcza: 
Adam Jakubek (630) 280-9102 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Damian Mazur (773) 567-6652 
Stanisław Bujak (630) 543-2156 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

 Pieśni na 21 stycznia –   Trzecia Niedziela 
Zwykła  
Wejście: 

Cały świat, niech śpiewa tę pieśń (172)  

Ofiarowanie:  

Pan z nieba i łona ( 71). 
Komunia św:  

Bóg się z panny narodził (42) 

Dziękczynienie: 

Przystąpmy do szopy (75) 
Zakończenie: 

Niech będzie głośno wszędzie ( 66 )  

 
 Czytania:  Jon 3,1-5. 10  Ps 25   
1 Kor 7, 29-31 
Mk  1, 14–20 
 

 

           Psalm responsoryjny 
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
 
               

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
+  Dziś Majestat Boży ogarnął i 
przeniknął moją duszę na wskroś. 
Wielkość Boga pogrąża mnie i 
zalewa tak, iż tonę cała w wielkości 
Jego; rozpływam się i niknę cała w 
Nim, jako w żywocie swoim i życiu 
doskonałym. (Dz 983) 

  ROZWAŻANIA 
Trzecia Niedziela Zwykła  
Pewien człowiek, idąc ulicą, dostrzegł swojego 
przyjaciela, który spacerował ze swoim psem, 
bernardynem. Nie było by w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że przyjaciel z pieskiem na 
smyczy szedł zygzakiem, od drzewka do 
drzewka. „Witaj, przyjacielu, dokąd idziesz?” – 
 zagadnął. „Nie wiem, zapytaj mojego psa!” –  
odpowiedział tamten. 
Okazuje się, że można być właścicielem psa, 
ale to nie my jego, ale on nas posiada. Co 
oznacza zatem Pawłowe wezwanie 
z Pierwszego Listu do Koryntian, że mamy 
stawać się jak „ci, którzy nabywają, jak gdyby 
nie posiadali”? To znaczy nabywać tak, żeby to, 
co nabywamy, nie posiadło nas w niewolę. Czy 
nie śmieszny jest ktoś, kto kupił sobie nowy 
sprzęt elektroniczny, a następnie skarży się, że 
nie może wyjść z domu, bo musi z niego 
korzystać? Albo ktoś, kto kupił nowy samochód i 
całe dnie spędza na podziwianiu, myciu i 
dopieszczaniu go, a noce na pilnowaniu, by go 
nikt nie ukradł? 
  W czym tkwi owa śmieszność? W tym, że 
elektronika czy samochód nie są warte naszego 
życia. Mają służyć nam, a nie my im. Jeśli jest 
odwrotnie, oddalamy się od prawdziwego 
szczęścia. Dlaczego? Ponieważ nie znamy 
właściwej hierarchii wartości, traktując jako coś 
najważniejszego rzeczy i sprawy mało istotne. 
To tak, jakby ktoś chciał, żeby go odwieźć do 
domu, ale próbował do tego przekonać nie 
kierowcę taksówki, ale… oponę. 
Kiedy tak spojrzymy na życie, łatwiej będzie 
zgodzić się na to, że dzisiejszy fragment 
z Pierwszego Listu do Koryntian nie jest jakimś 
przeżytkiem, mającym tylko zniechęcić nas do 
czerpania z życia jak najwięcej przyjemności. 
Nie chodzi o to, by zanegować wszystkie 
przyjemności w życiu, ale o to, by wybrać to, co 
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tel:(630)%20863-3933
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tel:(630)%20400-7338
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tel:(630)%20280-9102
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tel:(773)%20567-6652
tel:(630)%20543-2156


jest rzeczywiście dobre, ważne, wartościowe. A 
kluczem do właściwego wyboru są słowa: 
„przemija bowiem postać tego świata”. W ten 
sposób możemy odróżnić, co tak naprawdę jest 
ważne, a co nie. 
Szymon, jego brat Andrzej czy Jakub, syn 
Zebedeusza mieli poukładane życic, mieli swoją 
hierarchię wartości, swój świat. Wszystko było 
na swoim miejscu. Ale kiedy przyszedł Jezus, 
wystarczyło jedno zdanie, żeby zostawili pracę, 
zarobki, rodzinę. Nagle stwierdzili, ze jest coś 
ważniejszego, coś, za co warto to wszystko 
oddać. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem.  
Bóg chce, byśmy wygrali swoje życie. Dlatego 
wtedy, kiedy tracimy właściwą hierarchię 
wartości, kiedy coś mniej istotnego – pieniądze, 
sława, władza, próżność, egoizm – zawładnie 
nami, warto przypomnieć sobie o tym, co 
najważniejsze. Tak jak uczynił to Bóg, 
przypominając zabieganym tylko wokół 
własnych spraw mieszkańcom Niniwy przez 
posłanie proroka Jonasza. Boży wysłaniec 
pokazał Niniwitom, ile jest warte ich 
dotychczasowe życie: „Jeszcze czterdzieści dni i 
Niniwa zostanie zburzona” – i zniknie to, co 
uważaliście za ważne. Czy warto więc się tym 
zajmować, skoro „przemija postać tego świata”? 
Mieszkańcy Niniwy się nawrócili, zmienili swoje 
myślenie i hierarchię wartości. To również 
ważna wskazówka i sposób postępowania dla 
nas. 
ks. Leszek Smoliński 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
Niedziela – 21 stycznia   
6:00pm (Sobota) + Stefania Foksowicz w 22 
rocznicę śmierci. 
7:00am + Kazimierz Woźniak 
9:00am  + Stefania i Edward Zawora  
11:00am  + Stanisław Pokoleńczuk w 22 
rocznicę śmierci 
1:00pm  + Linda Sobkowicz w 8 rocznicę 
śmierci 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  + Marian Ligęza w 7  rocznicę śmierci 
Poniedziałek – 22 stycznia    
8:00am  W intecji Parafian  
8:00am  Dziękczynno-błagalna w intencji 
Małgorzaty i Andrzeja  
7:00pm  + Henryk Karczewski w 9 rocznicę 
śmierci  
Wtorek  –  23 stycznia,    

8:00am   O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
światło Ducha świętego dla Mateusza Pajor  
7:00pm + Rafał Małyszko  
 

Środa  – 24 stycznia, świętego Franciszka 
Salezego   
8:00am   O Boże błogosławieństwo i zdrowie  
dla Andrzeja Sroki z rodziną  
7:00pm + Barbara Stawicka w 7 rocznicę 
śmierci 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Marianny  
 

Czwartek   –  25 stycznia, Nawrócenie 
świętego Pawła Apostoła  
      
8:00am O Boże błogosławieństwo, szczęśliwą 
podróż i pobyt w Polsce dla Moniki   
7:00pm Dziękczynna w 3 rocznicę poświęcenia 
rodziny Danuty i Aleksandra Pyrzyńskich 
Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi 
 

Piątek  – 26 stycznia, świętych Tymoteusza i 
Tytusa  
8:00am   
7:00pm  + Filip Skibiński 
  
Sobota  – 27  stycznia   
8:00am   Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo w 40 rocznicę 
ślubu Jana i Danuty Matys.  
8:00am   + Janina Fila w rocznicę śmierci  
9:00am   
 

Niedziela – 28 stycznia   
6:00pm (Sobota) ++ Marek Mielniczuk w 5 
miesiąc po śmierci, Teresa i Kazimierz Niwa. 
7:00am + Halina Bykowska w rocznicę śmierci 
9:00am  + Gertruda Koszyk w 3 rocznicę śmierci  
11:00am  + Beata Strojny w 5 rocznicę śmierci 
1:00pm  ++ Zofia i Eugeniusz Zajdel w rocznicę 
śmierci 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  + Teresa Rybińska w 7  rocznicę 
śmierci 

SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W sobotę 27 stycznia zostaną 
ochrzczeni:   Pola Bobro; w 
niedzielę 28 stycznia: 
Maksymilian Kulesza; Gabriel Kowal; Michael 
Karkoszka. Spotkanie dla rodziców i rodziców 



chrzestnych odbędzie się w środę, 24 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 28 kwietnia 
2018 dla dzieci ze Szkoły św. 
Faustyny – o  godzinie 10:00 
przystąpią do I Komunii Św. dzieci z 
klasy B, D, F i A piątkowej. 
O godz. 1:30 - dzieci z klasy A, C, E, G i B 
piątkowej;  oraz 12 maja 2018 o godz. 11:00am 
dla dzieci ze szkół w Schaumburgu, Itasca i 
Naperville.  
Spotkanie rodziców.. 
Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci ze 
szkół: Schaumburg, Itasca-Addison, Neperville 
odbędzie się 24 stycznia o godz. 7.30pm w 
Kościele w Lombard. 
 
BIERZMOWANIE 
Najbliższe spotkanie formacyjne 
odbędzie się 3 lutego 2018r. 
(sobota) o godz. 4.30 pm w 
kościele w Lombard. Na 
spotkaniu zostaną ogłoszone 
terminy egzaminów i prób przed 
Bierzmowaniem. Obecność 
obowiązkowa. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:   10 lutego: 
przez Martyna Waszkielewicz i 
Joshua Hudson.  
Przygotowujących się do 
Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym 
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na 
nowej drodze życia! 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  7 stycznia: $ 11,318.00 
Składka budowlana:  $ 11,091.00 
Pledges:  $  1,545.00 
Lampki:  $  1,947.00 
Kawiarenka:  1,000.00 
Opłatek 
 

Donacje na potrzeby kościoła 

 

Igor Romanyuk                             $ 1,000.00 

Ernest i Marianna Wright             $  1,000.00 

Frank Mikus                                  $     300.00 

Mariusz i Ewelina Rzepa                $    200.00 

Wojciech i Ewa Chowaniec            $    200.00 

Czeslaw i Teresa Kaczor                $     160.00 

Kazimierz i Malgorzata Maslowiec $   150.00 

ZOBOWIĄZANIA - PLEDGES 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Czesław i Ewa 
Burzawa, Wojciech i Janina Bykowski, Wojciech 
i Barbara Cholewa, Jerzy i Władysława 
Cygan, Anna Czynski, Jacek i Marzena Flis, 
Grzegorz Grygo, Mieczysław i Jolanta 
Kaczmarczyk, Stanisław i Alfreda 
Konieczek, Jan Korus, Andrzej i Ryszarda Lupa, 
Marek i Renata Madej, Jan i Stanisława 
Merchut, Krzysztof i Renata Mierkowski, Mariusz 
i Maria Onak, Zbigniew i Teresa Pacyniak, Maria 
Slowik, Zbigniew i Bronisława 
Stanisz, Christopher i Margaret Stelmach, 
Mariusz i Marta Wdowiak, Kazimierz i Izabela 
Wiatr oraz Arkadiusz Zwierniak. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 28 stycznia zostanie zebrana druga 
taca na   spłatę długu budowy naszego kościoła. 

Z ŻYCIA PARAFII 

NASZA PARAFIA POJAWIŁA SIE NA 
FACEBOOK'U.  

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjecia i 
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia 

Milosierdzia Bozego w Lombard" 

 
Informujemy, że nasza strona parafialna jest 
już dostępna: www.milosierdzie.us 

  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.  
MINISTRANCI 
21 stycznia(niedziela) podczas Mszy świętej o 
godz.11.00 grupa 4 chłopców zostanie przyjęta 
na kandydatów na ministrantów i rozpoczną oni 
czas przygotowania się na posługę ministranta 
w naszej parafii. 
 
BIESIADA KARNAWAŁOWA 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia 

udziału w Biesiadzie Karnawałowej, która 

odbędzie się w sobotę, 10 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. 

 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. 

 

 
 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia kościelnego 
procesu o zbadanie ważności 
małżeństwa. Spotkanie - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w 
zakrystii. 
 
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!! 
Chór  im. św. Jana Pawla 
 II   przy  naszym 
Sanktuarium  zaprasza 
młodzież  , panie  i panów 
 do  wzmocnienia  Chóru. 
Z  uwagi na  powrót  do 
 Polski  niektórych  członków  chóru, brakuje 
osób śpiewających. 
Prosimy o zgłaszanie się do pana organisty – 
Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284 
  UWAGA ! : W przyszłym   roku  - 2018,  Chór 
 będzie  celebrowal 10 lat swojej  działalności ! 
Mamy  nadzieje, że w  każdym  głosie   sopran 
+alt+tenor+bas  znajdzie  sie  10 osób. 
40 -    osobowy  Chór  na  10 -lecie  to  jest 
 nasze  zadanie. 
 



Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

PODATKI, PODATKI...  
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i 
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o 
donacjach złożonych w roku 2017, prosimy o 
zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry 
Magdaleny, lub wypełnienie formularza i 
zostawienie go w zakrystii. Zaświadczenie 
będzie do odebrania w zakrystii, lub też zostanie 
wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę 
zaznaczyć.  

 
„POLACY W CHICAGO - POLAKOM NA 
KRESACH”  IV edycja 

 

DROGI RODAKU! Z CAŁEGO SERCA 
APELUJEMY! 
 - Kresy, to ziemie przez wieki związane z naszą 
tradycją i kulturą, 
które zostały odebrane Polsce siłą i terrorem. Za 
przesuniętą na 
zachód granicą pozostali tam nasi rodacy. To 
Polacy, którzy nigdy z 
ojczystej ziemi nie wyjeżdżając znaleźli się poza 
granicami Polski. 
- Czwarty rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, 
która ma na celu pomoc 
rodakom zamieszkującym nasze dawne Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej, 
oraz wsparcie w zachowaniu polskiego 
dziedzictwa na tych terenach. 
 
- W trakcie kwesty można złożyć donację 
finansową lub dary: 
żywność (z długą datą ważności do spożycia), 
przybory szkolne, 
środki czystości i higieny. 
 
 _- W tym roku nie będzie zbierana odzież._ 
 
 PAMIĘTAJMY I POMAGAJMY! 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI (po każdej Mszy św. w 
języku polskim): 
 
21 stycznia – parafia Św. Trójcy 
 
1118 N. Noble St., Chicago 
 
21 stycznia – parafia Św. Tomasza z Villanova 
 
1201 E. Anderson Dr., Palatine 
 
 28 stycznia – parafia Polskiej Misji pw. Miłosierdzia 
Bożego 
 
21W411 Sunset Ave., Lombard 
 
 18 lutego - parafia Św. Ferdynanda 
 
3131 N. Mason Ave., Chicago 
 
 25 lutego – parafia Polskiej Misji o. Cystersów 
 
116 Hilton St., Willow Springs 
 
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ 
ZBROJNYCH KOŁO CHICAGO 

 
 
 

https://maps.google.com/?q=1118+N.+Noble+St.,+Chicago&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1201+E.+Anderson+Dr.,+Palatine&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3131+N.+Mason+Ave.,+Chicago&entry=gmail&source=g


ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, która 
odbywa się od poniedziałku do 
czwartku od godziny 8:30am do 
6:30pm. W piątek  adoracja 
rozpoczyna się od godziny 8:30am i trwa  aż 
do soboty do godziny 5:30pm. W niedzielę 
rozpoczyna sie od godziny 8:00am i trwa do 
godziny 6:30pm.  
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. 

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.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
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 Piotra.  
 
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  p. Iwona Helinski. 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby 
odbywają się w każdy czwartek o 

godz. 8:30pm w kościele. Scholę prowadzi  p. Bartek 
Cieżobka. 
 
MŁODZIEŻ  
  W styczniu 2018r. ze względu na 
Kolędę nie będzie spotkań 
młodzieżowych. Aktualne informacje 
znajdziecie zawsze na FB: 
http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: 
Lombard - Młodzież) 
Ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 
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. Kontakt: 
krag.milosierdzia@gmail.com.  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. Zespół 
prowadzi p. Jacek Krępulec: (630)205-4851. 
Opiekunem zespołu jest ks. Proboszcz. 
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  
W każdy czwartek, o godz. 7:30pm w 
kościele, odbywa się spotkanie grupy 
Odnowy w Duchu Świętym. W styczniu 
2018r. ze względu na Kolędę nie 
będzie spotkań Arki Pana i Przyjaciół. Opiekun grupy 
ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 
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 
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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 ksiądz Tomasz.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” 
odbywają  się co dwa tygodnie w 
poniedziałki w Centrum Pastoralnym o 
20:00.  Serdecznie zaprasza Ksiądz Piotr. 
 
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. 
Proboszcz. 
 
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. Proboszcz. 
 
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. Piotr. 
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-
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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. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
SYCHAR organizuje Warsztaty Rozwoju 
Duchowego, których opiekunem duchowym jest ks. 
Mirosław Stępień SChr. 
Spotkania odbywają sie w drugi i czwarty piątek 
miesiąca w Centrum Pastoralnym. 

 

"Tak" dla różnorodności. 

"Nie" dla przemocy 
  

Homilia papieża Franciszka wygłoszona na lotnisku 
Maquehue 17.01.2018 
„Mari, Mari” (Dzień dobry) 
„Küme tünngün ta niemün” „Pokój wam” (Łk 24,36). 
Dziękuję Bogu, że pozwolił mi na odwiedzenie tego 
pięknego zakątka naszego kontynentu – Araukaríi: ziemi 
pobłogosławionej przez Stwórcę płodnością wielkich 
zielonych pól, lasów pełnych imponujących araukarii – 
opiewa je piąta oda Gabrieli Mistral ku czci tej chilijskiej 
ziemi (1) - jej majestatyczne ośnieżone wulkany, jeziora i 
rzeki pełne życia. Ten krajobraz wznosi nas ku Bogu i 
łatwo dostrzec Jego rękę w każdym stworzeniu. Wiele 
pokoleń mężczyzn i kobiet umiłowały i kochają tę ziemię z 
zazdrosną wdzięcznością. Chciałbym się zatrzymać i 
pozdrowić w sposób szczególny członków ludu Mapuche, 
a także innych ludów tubylczych, którzy mieszkają na tych 
ziemiach południowych: Rapanui (Wyspa Wielkanocna), 
Ajmara, Keczua i Atakamów, a także wiele innych. 
Ta ziemia, jeśli spojrzymy na nią oczyma turystów, 
zachwyci nas, ale potem będziemy kontynuować naszą 

drogę, tak jak wcześniej. Jeśli natomiast przylgniemy do 
ziemi, to usłyszymy jak śpiewa: „Arauco nosi cierpienie, 
którego nie mogę przemilczeć, to odwieczne 
niesprawiedliwości, których wszyscy byli świadkami”  
W tym kontekście dziękczynienia za tę ziemię i jej 
mieszkańców, ale także cierpienia i bólu, sprawujemy 
Eucharystię. A czynimy to na lotnisku Maqueue, gdzie 
miały miejsce poważne pogwałcenia praw człowieka. 
Ofiarowujemy tę Mszę św. za tych wszystkich, którzy 
cierpieli i umarli oraz za tych, którzy każdego dnia 
dźwigają na swoich barkach ciężar wielu 
niesprawiedliwości. (... chwila milczenia) Ofiara Jezusa na 
krzyżu niesie wszelki grzech i ból naszych ludów, ból, 
który ma być odkupiony. 
W usłyszanej przez nas Ewangelii, Jezus modli się do 
Ojca, aby „wszyscy byli jedno” (J 17, 21). W decydującej 
godzinie swego życia zatrzymuje się, by prosić o jedność. 
Jego serce wie, że jednym z największych zagrożeń, które 
dotyka i będzie dotykało Jego lud oraz całą ludzkość, 
będzie podział i konflikt, upokarzanie jednych przez 
innych. Ileż wylanych łez! Dzisiaj chcemy, aby ta modlitwa 
Jezusa stała się naszą, chcemy wraz z Nim wejść do tego 
ogrodu cierpienia, również z naszymi cierpieniami, aby 
prosić Ojca wraz z Jezusem: abyśmy i my też byli jedno. 
Nie pozwolić, by przemógł nas konflikt czy podziały. 
Ta jedność, o którą błagał Jezus, jest darem, o który 
należy natarczywie prosić dla dobra naszej ziemi i jej 
dzieci. Trzeba też uważać na możliwe pokusy, które mogą 
się pojawić i „zatruć od korzeni” ten dar, jakim pragnie 
obdarzyć nas Bóg, i wraz z którym zachęca nas, abyśmy 
byli autentycznymi protagonistami historii. Jakie są te 
pokusy? 
1. Fałszywe oznaki 
Jedną z głównych pokus, którymi należy się zająć, jest 
mylenie jedności z jednorodnością. Jezus nie prosi Ojca, 
aby wszyscy byli tacy sami, identyczni; ponieważ jedność 
nie rodzi się, ani się nie zrodzi z neutralizowania lub 
wyciszania różnic. Jedność nie jest ani atrapą, ani 
przymusową integracją, ani harmonizującym 
wykluczeniem. Bogactwo jakiejś ziemi rodzi się właśnie z 
faktu, że każdy składnik potrafi dzielić się swoją 
mądrością z innymi. Nie jest i nie będzie duszącą 
jednorodnością, która wynika zwykle z przewagi i mocy 
silniejszego, ani też oddzielania, które nie uznaje dobroci 
innych. Jedność, o którą prosi i którą daje Jezus, uznaje 
to, co każdy lud, każda kultura może wnieść w tę 
błogosławioną ziemię. Jedność jest pojednaną 
różnorodnością, ponieważ nie toleruje, aby w jej imieniu 
usprawiedliwiano niesprawiedliwości osobiste lub 
wspólnotowe. Potrzebujemy bogactwa, które każdy może 
zaoferować, i musimy odłożyć na bok logikę sądzenia, że 
istnieją kultury wyższe lub niższe. Piękny chamal 
(płaszcz) wymaga tkaczy, którzy znają sztukę 
harmonizowania różnych materiałów i kolorów; którzy 
potrafią poświęcić czas na każdą rzecz i na każdą fazę. 
Można ich naśladować w sposób przemysłowy, ale 
wszyscy rozpoznamy, że jest to ubiór wykonany 
syntetycznie. Sztuka jedności wymaga i żąda 
autentycznych rzemieślników, którzy potrafią 
zharmonizować różnice w „warsztatach” wiosek, ulic, 
placów i krajobrazów. Nie jest to dzieło sztuki wykonane 
zza biurka lub tylko na podstawie dokumentów, (...) jest to 
sztuka wysłuchania i rozeznawania. W tym zakorzenione 
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jest jego piękno, a także jego odporność na upływ czasu i 
żywioły, z jakimi będzie musiał się zmierzyć. 
Jedność, jakiej potrzebują nasze narody wymaga, abyśmy 
się nawzajem słuchali, ale przede wszystkim, abyśmy się 
nawzajem uznawali – co nie oznacza tylko „otrzymania 
informacji o drugich [...], ale zebranie tego, co zasiał w 
nich Duch, jako dar również dla nas” (3). To nas 
wprowadza na drogę solidarności jako sposobu na tkanie 
jedności, jako sposobu budowania historii; tej solidarności, 
która każe nam powiedzieć: potrzebujemy siebie 
nawzajem w swych różnicach, aby ta ziemia nadal była 
piękna. Jest to jedyna broń, jaką mamy przeciwko 
„wylesianiu” nadziei. Dlatego prosimy: Panie, uczyń nas 
budowniczymi jedności. 
2. Oręże jedności 
Jedność, jeśli ma być zbudowana na uznaniu i 
solidarności, nie może godzić się na byle jakie środki 
prowadzące do tego celu. Istnieją dwie postacie 
przemocy, które zamiast przyspieszać procesy jedności i 
pojednania w ostateczności im zagrażają. Przede 
wszystkim musimy uważać na tworzenie „pięknych” 
porozumień, które nigdy nie osiągną wprowadzenia w 
życie. Świetne słowa, wykończone plany – i konieczne – 
ale które nie stają się konkretem, kończą się 
„wymazaniem łokciem tego, co napisano ręką”. To także 
jest przemocą, ponieważ niweczy nadzieję. 
Po drugie, należy koniecznie stwierdzić, że kultury 
wzajemnego uznawania nie można budować na 
podstawie przemocy i zniszczenia, które ostatecznie 
żądają ceny życia ludzkiego. Nie można prosić o uznanie, 
unicestwiając drugiego, ponieważ wytwarza to tylko 
większą przemoc i podział. Przemoc nawołuje do 
przemocy, zniszczenie powiększa pęknięcia i podziały. 
Przemoc w ostateczności fałszuje sprawę najbardziej 
słuszną. Dlatego mówimy „nie przemocy, która niszczy” w 
którejkolwiek z jej dwóch form. 
Postawy te są niczym lawa wulkanu, która niszczy 
wszystko, wszystko spala, pozostawiając za sobą jedynie 
bezpłodność i pustkę. Poszukujmy natomiast drogi 
„działania bez użycia przemocy jako stylu polityki pokoju” 
(4). Starajmy się i niestrudzenie poszukujmy dialogu na 
rzecz jedności. Dlatego stanowczo mówimy: Panie, uczyń 
nas budowniczymi Twojej jedności. 
My wszyscy, którzy w pewnym stopniu, jesteśmy ludźmi 
wziętymi z ziemi (por. Rdz 2,7), jesteśmy powołani do 
dobrego życia (Küme Mongen), jak nam przypomina 
mądrość przodków ludu Mapuche. Jak wielką drogę 
trzeba przejść, jak długą drogę, aby się nauczyć! Küme 
Monge, głębokie pragnienie, które wypływa nie tylko z 
naszych serc, ale rozbrzmiewa jak krzyk, jak pieśń w 
całym stworzeniu. Dlatego, bracia, dla dzieci tej ziemi, dla 
dzieci ich dzieci, mówmy wraz Jezusem do Ojca: abyśmy 
również stanowili jedno; uczyń nas budowniczymi 
jedności. 

OPŁATEK PARAFIALNY -7 STYCZNIA 2018 
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 OGŁOSZENIA DROBNE 
• Potrzebna pani z samochodem do sprzątania domów. 

Północno-zachodnie przedmieścia. Możliwość 

przejęcia klientek Kontakt: Ewa:  (630)290-5354 

• Mieszkanie, lub pokój do wynajęcia, okolice 

Bloomingdale, Roselle, Addison. Kontakt: Anna: 

(630)885-1191 

• Potrzebna pani z doświadczeniem do sprzątania 

domków w okolicy Lombard. Kontakt: Renata: 

(773)387-4597 

• Przedszkole PixieDiexie w Wood Dale poszukuje pani 

od 3:00 do 6:00 po południu do najmłodszej grupy – 

papiery niewymagane. Kontakt: Marta:  

( 630) 787-1208 

• Niania z doświadczeniam i wykształceniem 

pedagogicznym, zaopiekuje się dzieckiem w swoim 

lub twoim domu. Posiadam referencje. Kontakt: 

Małgorzata: (630)873-9427 

• Miasta partnerskie Roselle – Bochnia organizują 

zabawę 3 lutego 2018 w Venutis, 2251 Lake St. , 

Addison, od 7pm do 1 w nocy. Bilet $60.00, w cenie 

biletu obiad, DJ i alkohole. Konakt: Jolanta: (630)894-

8159 

• Pyszne wyroby wędlin, domowy smak bez 

konserwantów. Kontakt: Piotr: (630)915-9449 

• Do wynajęcia odnowione 2-sypialniowe, 2-poziomowe 

mieszkanie z pralka i suszarką w Wheaton. Kontakt: 

Monika: (847)769-9557. 

• Sprzedam dwupoziomowy dom z osobnym 

mieszkaniem dla teściów w Bloomingdale; 4 sypialnie, 

2 łazienki, 2 kuchnie, pralnia,  garaż, okazja dla 

inwestora lub rodziny. Kontakt: Eva: (630)279-9000 

• Sprzedam tanio stół bilardowy, 8 – stopowy. Kontakt: 

Eva: (630)279-9000. 

• Do sprzedania nowe drzwi garażowe (szerokość 18 

feet, wysokość 7 ½ feet) 8 okienne na górnym panelu. 

Kontakt: Tadeusz: (331) 307-9207 

• Potrzebna Pani do sprzątania domków w okolicy 

Lombard. Doświadczenie mile widziane. Kontakt: 

Renata: (773)387-4597 

• Tarnów – Sprzedam funkcjonujący Klub Muzyczny w 

centrum Tarnowa. Wysoki standard wykończenia. 

Wiecej informacji +48.606.99.66.91 

lub glaxx@poczta.fm 

• Poszukuję pokoju do wynajęcia w okolicy Lombard. 

Kontakt: Stanisław: (630)742-6538 

• Potrzebny pracownik do kontroli jakości, do 

wykonywania precyzyjnych  pomiarów z użyciem 

CMM i video-mikroskopu. Praca od zaraz dobrze 

płatna w St. Charles. Kontakt: Piotr Kędzierski: (847) 

612-7529 

• Naprawa i instalacja komputerów, instalacja sieci 

WiFi, instalacja  systemów komputerowych. Masz 

problem z komputerem zadzwoń. Kontakt: Tomek: 

(331) 308-3010 

• Nowo otwarty Salon Fryzjerski. Zapraszamy! Kontakt: 

Ewa: ( 630)317-4623 

• Polskie Delikatesy poszukują pracowników na sklep 

oraz do kuchni; na cały i na połowę etatu. Bardzo 

dobre warunki w pracy i w płacy. Kontakt: Beata: 

(630) 628-8559 

• Agencja ubezpieczeniowa w Villa Park, IL szuka 

pracownika. Kontakt: Anna: (630) 352-3052 

• Mieszkanie lub pokój do wynajęcia w okolicy Addison. 

Umeblowane, tylko dla mężczyzn, od zaraz. Kontakt: 

Jerzy: (847)409-4037 

• Opiekunka z dziesięcioletnim doświadczeniem 

zaopiekuje się starszą osobą. Referencje i język 

angielski. Kontakt: Irena: (773) 517-4253 

• Cornelia Carpet Cleaning zatrudni pracownika na 

nocną zmianę, 50 – 60 godz. Tygodniowo, 

ubezpieczenie zdrowotne, płatne święta i wakacje. 

Praca w Villa Park. Kontakt: Marek: (630) 999-0301 

• Mieszkanie lub pokój do wynajęcia w okolicy Addison. 

Kontakt: Zdzisław: ( 630) 650-6116 

 

mailto:glaxx@poczta.fm

