
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 28 stycznia –   Czwarta Niedziela 
Zwykła  
Wejście: 

Pod Twą obronę (311)  

Ofiarowanie:  

Wśró nocnej ciszy ( 86). 
Komunia św:  

O gwiazdo Betlejemska (69) 

Dziękczynienie: 

Gdy śliczna Panna (52) 
Zakończenie: 

Tryumfy Króla Niebieskiego (80)  

 
 Czytania:  Pwt 18,15-20.   Ps 95   
1 Kor 7, 32-35 
Mk  1, 21–28 
 

 

           Psalm responsoryjny 
Słysząc  głos  Pana , serc nie  zatwardzajcie. 
               

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Jezu mój, ja rozumiem dobrze, że 
moja doskonałość nie polega na 
tym, że polecasz mi przeprowadzić 
te wielkie dzieła – o nie, nie na tym 
polega wielkość duszy, ale na 
wielkiej miłości ku Tobie. O Jezu, ja 
rozumiem to w głębi swej duszy, że największe 
dzieła nie mogą się porównać z jednym aktem 
czystej miłości ku Tobie.Pragnę być Ci wierną i 
spełniać Twoje życzenia i przykładam siły i 
rozum, aby wszystko spełnić co mi polecasz, o 
Panie, ale ani cienia nie mam do tego 
przywiązania. Pełnię to wszystko, bo taka jest 
wola Twoja. Miłość moja cała utonęła nie w 
dziełach Twoich, ale w Tobie samym, o Stwórco 
mój i Panie. (Dz 984) 

  ROZWAŻANIA 
Czwarta Niedziela Zwykła  
Za czasów, które wielu z nas wspomina jako 

nieciekawe i niesłuszne, uczono nas, iż to, co nam w 

szkole i w pracy przekazują i czego nas uczą, jest 

jedynie prawdziwe, i że musimy o tym pamiętać, by 

nie mieć problemów z ludźmi okazującymi 

„specjalną troskę” o nasz światopogląd. Tzw. 

manifesty i „nasiadówki” w zakładach pracy miały za 

zadanie indoktrynację i ustawienie wszystkich w 

jednym szeregu. Teraz mamy „wolność słowa i 

czynu”, a mimo to znów narzekamy na czasy. 

Jednak są przypadki, w których powinniśmy zwracać 

większą uwagę zarówno na słowa, jak i na ludzi, 

którzy je głoszą. Tym, co stanowi podstawę naszego 

życia, jest nasza wiara i Słowa Pana, nie tylko 

wypowiadane w Piśmie Świętym czy w Liturgii 

Słowa podczas mszy świętych, ale również 

przekazywane nam przez proroków, zarówno tych 

starożytnych, jak i współczesnych, którzy posiłkując 

się Tradycją i Pismem pragną nas ewangelizować. 

Lecz weźmy pod rozwagę to, co mówi Pan: „Jeśli 

ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on 

wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam 

zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się 

mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, 

albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok 

musi ponieść śmierć” (Pwt 18, 19-20). Powiecie: a 

gdzie to dzisiaj znajdziemy proroków? Właśnie 

dzisiaj, w naszych czasach, często napotykamy ludzi, 

którzy chcą nam głosić słowo, jednakże nie zawsze to 

słowo jest Słowem Bożym. Nie możemy dać się 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20306-2665
tel:(773)%20505-7442
tel:(773)%20505-7442
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20306-2665
tel:(630)%20863-3933
tel:(773)%20971-0876
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20280-9102
tel:(630)%20460-4544
tel:(773)%20567-6652
tel:(630)%20543-2156


zwieść. Słuchajmy tego, co chce nam przekazać Bóg, 

w miejscach do tego przeznaczonych, gdyż ci, którzy 

nas próbują zwieść, unikają miejsc przeznaczonych 

do głoszenia Słowa. 

W pierwszym Liście do Koryntian święty Paweł 

próbuje nam pokazać, w jaki sposób możemy dotrzeć 

bezpośrednio do Pana, co oczywiście nie oznacza, iż 

każdy z nas musi iść tą samą drogą. 

Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam Chrystusa 

nauczającego i wypędzającego  duchy nieczyste. 

Uświadamia nam to konieczność nieustannego 

pogłębiania wiedzy o wierze, o Chrystusie, o 

wieczności. Nasza wiedza nie powinna ograniczać się 

do wiadomości z religii zdobytych w szkole 

podstawowej. Uczyć musimy się przez całe życie, 

bowiem w każdym momencie życia, zdobywając 

kolejne elementy wiedzy, poszerzamy swoją wiedzę, 

swój zakres widzenia i rozumienia. Nie 

pozostawiajmy własnej wiedzy na poziomie Boga – 

staruszka z siwą brodą, lecz chciejmy zrozumieć 

bezgraniczną miłość Boga Ojca, który da nam 

wszystko, o co poprosimy, jeśli odwzajemnimy tę 

miłość, jeśli będziemy mieć nadzieję spotkania w 

wieczności, jeśli będziemy w to wierzyć. 

Panie, pomóż nam zrozumieć Twoje Słowa, daj nam 

poznać Twoją Miłość, abyśmy byli jedno, abyśmy 

zawsze byli Twoimi. 

Ks. Piotr Blachowski 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
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 
 
Poniedziałek – 29 stycznia    
8:00am  W intecji Parafian  
8:00am  Dziękczynna z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  
7:00pm  + Józef Dziadkowiec 
  
Wtorek  –  30 stycznia,    
8:00am   + Jan Małyszko   
8:00am   + Wiesław Burda   
7:00pm ++ Marian i Genowefa Kułaga  
 

Środa  – 31 stycznia, świętego Jana Bosko   
8:00am   + Janina Brożonowicz w 14 rocznicę 
śmierci  
8:00am  W intecji Księdza Proboszcza 
Mirosława  
7:00pm ++ Józef, Genowefa i Jan Klimas; 
Stanisław i Władysława Mozgała; Franciszek 
Puszka 
 

Czwartek   –  1 lutego  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Jana 
Janowskiego z okazji 70 urodzin  
8:00am  Za dusze w czyśćcu cierpiące  
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Najświętszej dla Ireny w 85 rocznicę urodzin 
 

Piątek  – 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie  
8:00am + Józef Dziadkowiec  
8:00am + Maria Anna Uroda  
8:00am O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha 
świętego dla Moniki w dniu urodzin  
7:00pm  ++ Stefania i Józef Lis, Stanisław 
Pęcak 
  
Sobota  – 3 lutego, świętego Błażeja   
8:00am   + Władysław Stanisz w 6 miesiąc po 
śmierci.  
9:00am  O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla siostry Magdaleny 
 

Niedziela – 28 stycznia   
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata. 
7:00am O Boże błogosławieństwo w rocznicę 
urodzin Moniki Budz 
9:00am  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki najświętszej dla Kacpra Gębarowskiego  
11:00am  W sprawie Bogu wiadomej 
1:00pm  ++ Alicja Kpacz w 39 rocznicę śmierci; 
Jarosław Kopacz w 41 rocznicę śmierci 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  ++ Jan, Irena, Robert Matuszczak, 
Robert Kamiński 

SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 28 stycznia zostaną 
ochrzczeni:   : Maksymilian 



Kulesza; Gabriel Kowal; Michael Karkoszka; 
Dawid Grzegorz Dubiel; w niedzielę 11 lutego: 
Konrad Joseph Tabaszewski. Spotkanie dla 
rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie się w 
środę, 7 lutego 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.  
 
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  21 stycznia: $ 10,996.00 
Składka diecezjalna:  $ 2,930.00 
 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 11 lutego zostanie zebrana druga 
taca na   Catholic Ministries Annual Appeal. 

 

 

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.  
 
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. 
 



Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

 
 

 
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 obecnym   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. 

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.  

 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs przedmałżeński w  naszej 
parafii odbędzie się w dniach od 
07 do 10 marca (od środy do 
soboty). Spotkania będą się 
odbywać w Domu Prowincjalnym 
Towarzystwa Chrystusowego, 786 Sunset Ave 
Lombard, IL.  Kurs poprowadzi ks. Zygmunt 
Ostrowski SChr.. Zapisy w zakrystii po Mszach 
św. lub w biurze parafialnym. 
 

REKOLEKCJE- „Dialog Małżeński”  
Wspólnota Rodzin 
Domowego Kościoła 
zaprasza na rekolekcje 
dla małżonków pt. 
"Dialog Małżeńnski"  
które odbędą się 23-25 
luty w Ośrodku Camp 
Vista w Wisconsin. 
Duchowym opiekunem będzie Ks.Paweł 
Bandurski SChr. 
Koszt rekolekcji $465 od rodziny. W cenie 
wliczony nocleg, posiłki, opieka do dzieci. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy są 
przyjmowane do 14 lutego. 
Aby dokonać zapisu proszę dzwonić pod numer 
tel. 847 401 1814 pytać o Krzysztofa 
 

tel:(847)%20401-1814


 
 

„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): 
 
 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 

 
 
 
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: 

https://maps.google.com/?q=3131+N.+Mason+Ave.,+Chicago&entry=gmail&source=g


 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 
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 
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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-
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. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” 
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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. 

Ze świecą... 
  

Podstawowe warunki, 
jakie musi spełnić 
chrzestny, regulują 
kanony 872–874 
Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. 
Brat, siostra, przyjaciel 

rodziny, oddany kumpel, koleżanka od serca – kogo 
wybrać na rodzica chrzestnego swojego dziecka? 
Warto zacząć od pytania: „Kto spełnia odpowiednie 
warunki?”, bo, niestety, coraz częściej okazuje się, 
że w najbliższym otoczeniu... nikt. 
Chrzcielnego dylematu, przynajmniej przez 
najbliższe 3 lata, nie będą mieli mieszkańcy diecezji 
Melfi Rappola Venosa w południowych Włoszech. 
Tamtejszy bp Gianfranco Todisco czasowo zawiesił 
funkcję rodziców chrzestnych w dotychczasowej 
formie, czyli wybieranych przez rodziców dziecka, 
które ma przyjąć sakrament. Regulacja obowiązuje 
od 1 września tego roku. Jak to? – ktoś zapyta. – Nie 
mogę sam wybrać chrzestnego dla mojego dziecka? 
Włoski biskup tłumaczy swoją decyzję rosnącymi 
trudnościami ze znalezieniem osób, które 
spełniałyby warunki wymienione w kan. 874 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, szczególnie jeśli chodzi 
o „życie zgodne z wiarą”. Jak czytamy w wydanym 
przez niego dekrecie: „Wielu chrzestnych, będąc 
naprawdę dobrymi ludźmi, nie ma jednak pełnej 
świadomości roli świadków wiary, która jest im 
przypisana, ponieważ wybrani zostali według 
kryteriów społecznych, tzn. spośród członków 
rodziny czy kręgu przyjaciół”. Ordynariusz Melfi 
Rappola Venosa postanowił więc skończyć z fikcją, 
po to, jak mówi: „żeby wstrząsnąć sumieniami”. 
Jakie znalazł rozwiązanie? „Rolę chrzestnych 
przejmuje cała wspólnota Kościoła, której częścią 
są także rodzice dziecka. Konkretnie, w każdej 
parafii wyznaczeni zostaną katechiści odpowiedzialni 
za przedstawienie dziecka do chrztu i 
zagwarantowanie mu dalszej formacji w wierze” – 
czytamy w dekrecie. Biskup Todisco ma nadzieję, że 
w ten sposób uda się bardziej zaangażować w życie 
Kościoła rodziców dzieci, szczególnie tych, których 
sytuacja z punktu widzenia wiary jest nieregularna. 
Kapitulacja? Realizm? Czas pokaże. 
Kłamstwo, ale szczere? 
Wielu proboszczów mogłoby opisać niejedną 
nieprzyjemną kancelaryjną scenkę związaną 
z załatwianiem chrztu – nieprzyjemną dla 

wszystkich. Kandydat na chrzestnego jest przecież 
w sumie dobrym człowiekiem. Fakt, nie chodzi do 
kościoła, żyje w niesakramentalnym związku, ale jest 
świetnym wujkiem, wspaniałą ciocią, najwierniejszym 
przyjacielem domu. Dlaczego więc ksiądz się 
czepia? 
– Niektórzy po odmowie oznajmiają: 
„Spodziewaliśmy się tego”. Podkreślają, że chcieli 
być szczerzy. W pewnym sensie oczekują za swoją 
szczerość nagrody w postaci dopuszczenia ich 
kandydata. Przecież mogli oszukać – mówi ks. Jacek 
Lewiński, proboszcz parafii mariackiej w Szczecinku. 
Są zresztą na świecie miejsca, w których nie 
wymaga się formalnego potwierdzenia zdatności 
kandydata na chrzestnego. Liczy się tam właśnie na 
szczerość rodziców. 
– Po prostu przedstawiam rodzicom warunki, jakie 
musi spełnić chrzestny i pytam się, czy je spełnia. 
U nas nie żądamy kartki. Ludzie więc przychodzą i... 
kłamią. Zostawiam to ich sumieniu – przyznaje 
ks. Kevin Dow z parafii Rosyth w szkockiej 
archidiecezji Edynburg. 
Rzeczywiście, nie wszystko da się sprawdzić 
i czasami uda się coś zachachmęcić. Niektórzy 
chwalą się tego typu „dokonaniami” na forach 
internetowych. Może się także zdarzyć, że i ksiądz, 
z takich czy innych powodów, ustąpi. Czy jedna i 
druga sytuacja nie jest kłamstwem? Czy to, co 
w perspektywie zbliżającego się chrztu wydaje się 
doraźnym sukcesem, nie stanie się z biegiem czasu 
wyrzutem, który nie pozwoli nigdy w pełni się z niego 
cieszyć? 
Najczęściej „nie” wobec planów zostania chrzestnym 
powoduje eksplozję negatywnych emocji. Ale może 
to „nie” jest potrzebne, żeby ktoś zobaczył w końcu, 
że coś w jego życiu jest nie tak? Skoro, jak mówi 
obrzęd chrztu, rodzice chrzestni mają pomagać 
rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze, to czy 
mogą nimi zostać osoby, które się nie modlą? 
Gdyby się uprzeć, postawić na swoim, to tak jakby 
wybłagać albo wymusić prawo jazdy dla ukochanej 
osoby, która nie przeszła jednak badań lekarskich 
albo nie ma pojęcia, jak zachować się na 
najprostszym skrzyżowaniu. To zagrożenie również 
dla samego przyszłego kierowcy. 
Kiedy jednak upór jest wskazany? Bywa, że ktoś 
spełnia minimum warunków, tzn. żyje 
w sakramentalnym małżeństwie, praktykuje, choć 
może nawet niecałkiem regularnie, ale wyraża dobrą 
wolę. – Warto o kogoś takiego zawalczyć – 
przyznaje ks. Jacek Lewiński. – Spotykamy się 
wtedy z takim człowiekiem i zachęcamy, żeby 
wziął się w garść – dodaje. Nieraz znienawidzona 
karteczka do spowiedzi może być dla kogoś 
impulsem do przystąpienia do tego sakramentu po 
latach. Owszem, spowiedź „bo mam kartkę” to nie to 
samo, co spowiedź „bo chcę się nawrócić”. 
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Zdarza się jednak, że i kartka przyczyni się do 
nawrócenia. 
Czasami warto się uprzeć, ale inaczej. – Bardzo 
chciałam, żeby chrzestnym naszej córki została 
bliska mi osoba z rodziny. Wiedzieliśmy jednak, że 
nie możemy jej o to poprosić, ponieważ nie 
praktykowała. Było to dla mnie bardzo trudne. 
Zależało mi, żeby ta osoba, która z pewnością 
spodziewała się, że będzie poproszona, nie czuła się 
w żaden sposób odtrącona czy wykluczona. Zależało 
mi też jednak na uczciwym postawieniu sprawy – 
wspomina Karolina Granda z Koszalina. – Doszło do 
bardzo trudnej i głębokiej rozmowy. Uczciwie 
powiedziałam tej osobie, że bardzo ją kocham 
i wyjaśniłam, dlaczego nie poproszę jej o bycie 
rodzicem chrzestnym naszej córki. Po tamtej 
rozmowie runął jakiś mur, a relacja między nami 
stała się jeszcze lepsza, bardziej prawdziwa. Wiele 
rzeczy sobie wtedy powiedzieliśmy. To było coś 
pięknego – opowiada koszalinianka. 
Trzymać dziecko do chrztu, czyli... 
Nawet pobieżna sonda wśród znajomych pokazuje, 
że raczej rzadko chrzestni odgrywają jakąś 
szczególną rolę w życiu swoich chrześniaków. 
Dobrze, jeśli mogą oni liczyć z ich strony na 
regularną modlitwę. To już sporo, ponieważ trudno 
tak naprawdę ocenić, jakie owoce taka cicha 
i regularna modlitwa może przynieść. Nie ma też co 
roli chrzestnych zbytnio przeceniać. Czasami jednak 
życie stawia przed nimi zadania zaskakujące, które 
przekraczają to, czego się od nich normalnie 
wymaga. 
Magdalena Muszyńska-Płaskowicz jest dla małej 
Lilianki zupełnie obcą osobą. A ściślej mówiąc była, 
dopóki nie została jej chrzestną. Dziewczynka razem 
ze swoją mamą Agnieszką przebywała wtedy 
w koszalińskim Domu Samotnej Matki. 
– Po prostu zadzwoniła do mnie siostra prowadząca 
DSM, mówiąc, że pewna mama pragnie, aby jej 
dziecko otrzymało chrzest. Uznałam, że jest to 
ważne pragnienie, a skoro tej mamie trudno było 
znaleźć chrzestnych, zgodziłam się. Wtedy, przy 
chrzcielnicy, rozpoczęła się historia, która na zawsze 
zmieniła życie kilku osób i pokazała, że bycie 
chrzestnym to czasami nawet coś więcej niż pomoc 
w wychowaniu w wierze. 
– Nie chcieliśmy potraktować tego chrztu jako 
wydarzenia jednorazowego, dlatego nasze życia 
w jakiś sposób się złączyły. Zdecydowaliśmy, że 
spróbujemy być rodziną – mówi pani Magdalena. Ze 
względu na poczucie duchowej odpowiedzialności 
Magdalena Muszyńska-Płaskowicz wraz z mężem 
przyjęli pod swój dach dziecko razem z mamą. 
Wspólne mieszkanie trwało 1,5 roku, dopóki 
Agnieszka nie ułożyła sobie na nowo życia. – Trzeba 
uczciwie przyznać, że nie była to sielanka. My mamy 
zupełnie inne zasady funkcjonowania, inny bagaż 
życiowych doświadczeń. Agnieszka została zabrana 

z domu w wieku 11 lat. Potem zaczęła się dla niej 
wielka tułaczka i poszukiwanie miłości. Problem 
miłości, której Agnieszka w życiu nie doświadczyła, 
wiązał się u niej z ciągłym buntem. Trzeba było na 
wiele rzeczy się zgodzić, na niektóre przymknąć 
oczy, a inne wyegzekwować. Dzisiaj mam 
świadomość tego, że Pan Bóg bardzo nam pomógł, 
żeby przez to przejść – przyznaje pani Magdalena. 
Zachowanie rodziców chrzestnych u niektórych 
budziło zdziwienie. – Znajomi córki pytali: „Jak to, 
wpuściliście do domu kogoś, o kim nic nie wiecie?”. 
Jednak wspólne mieszkanie chrzestnych, chrześnicy 
i jej mamy nie ograniczyło się tylko do wpuszczenia 
do domu. – Jedna sprawa to aspekt duchowy, ale 
pozostaje też cała kwestia normalnego 
funkcjonowania. Co może zrobić dziewczyna, której 
życie tak się poplątało, bez meldunku, bez środków 
do życia? Prawo jest bezlitosne, a i pracodawcy 
mają dystans – mówi pani Magdalena, przytaczając 
historię jak z filmu, która wydarzyła się jednak 
naprawdę. Za Agnieszką ciągnęła się przeszłość, 
która związana była także z konfliktem z prawem. – 
Siedzimy sobie w domu, nagle podjeżdża policja 
i zabierają Agnieszkę do Wrocławia. Zostaje dziecko, 
nasza chrześnica, a ja muszę iść do pracy. Nagle 
uruchamia się opieka społeczna, aby zabrać 
dziecko. Na szczęście miałam kontakt z prawnikiem, 
który powiedział, żeby Agnieszka szybko napisała 
oświadczenie, że dziecko ma być pod naszą opieką. 
Rodzina Płaskowiczów postanowiła pomóc młodej 
mamie i jej córce, a swojej chrześnicy, realnie stanąć 
na nogi. Co się robi w takiej sytuacji? Na przykład 
wydzierżawia się kawiarnię... – Nie był to biznesowy 
sukces i na pewno trochę nas to kosztowało. Trzeba 
jednak przyznać, że Agnieszka pracowała tam 
z ogromnym wdziękiem osobistym i kreatywnością. 
Sprawdziła się. Gdyby nie kawiarnia, nie poznałaby 
też swojego przyszłego męża. Sądzę, że osiągnęła 
wiele – cieszy się pani Magdalena. 
Agnieszka z córką nie mieszkają już 
u Płaskowiczów. Wciąż mają dobry kontakt, 
odwiedzają się, ale budują swoje życie już 
samodzielnie. – Myślę, że chodzą do kościoła. Gdy 
były u nas, Agnieszka nigdy nie stawiała oporu w tej 
sprawie. Wiele naszych zasad kwestionowała, 
buntowała się, ale jeśli chodzi o chodzenie do 
kościoła, nigdy nie usłyszeliśmy sprzeciwu – 
przyznaje Magdalena Muszyńska-Płaskowicz. 
Ot, trzymanie dziecka do chrztu – jakie to proste... 
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 OGŁOSZENIA DROBNE 
 Kings Hall Banquets zaprasza na niedzielne obiady 

już od 4 lutego, od  godziny 12 do 5pm. Serdecznie 

Zapraszamy!!! 

 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 

 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 

 


