
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 4 lutego –   Piąta Niedziela Zwykła  
Wejście: 

Boże w dobroci (284)  

Ofiarowanie:  

Pójdź do Jezusa ( 158). 
Komunia św:  

Kłaniam się Tobie (144) 

Dziękczynienie: 

Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie (2925 
Zakończenie: 

Pobłogoslaw Jezu Drogi (202)  

 
 Czytania:  Hi 7,1-4.6-7   Ps 147a   
1 Kor 9, 16-19.22-23 
Mk  1, 29–39 
 

 
           Psalm responsoryjny 

 Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. 
               

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Modliłam się gorąco o śmierć 
szczęśliwą dla pewnej osoby, która 
się bardzo męczyła. Dwa tygodnie 
była między życiem, a śmiercią; żal 
mi się zrobiło tej osoby i rzekłam 
do Pana: Jezu słodki, jeżeli Ci są 
miłe sprawy moje, które ku Twej chwale 
podejmuję, to proszę Cię, zabierz ją do siebie, 
niech odpocznie w Miłosierdziu Twoim, i dziwnie 
byłam spokojna. Za chwilę przyszli mi 
powiedzieć, że ta osoba, która się tak strasznie 
męczyła – już skonała. (Dz 985) 

  ROZWAŻANIA 
Piąta Niedziela Zwykła  
Wokół Jezusa gromadziły się rzesze ludzi. 
Spragnieni byli słowa, jakie im Jezus głosił. 
Przychodzili także, by szukać uzdrowienia duszy 
i ciała. Jak mówi Ewangelista: „Uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił”. Możemy sobie wyobrazić, jak 
bardzo był zajęty. Ale nie dał się pochłonąć do 
końca szaleńczej aktywności. „Nad ranem, gdy 
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 
miejsce pustynne i tam się modlił”. Wiedział, jak 
wielu jest jeszcze nieuzdrowionych, że tylu 
przychodzi do Niego ze swoimi bolączkami, tylu 
przecież cierpi po dziś dzień, na całym świecie – 
a jednak usuwał się w cień, aby trwać na 
modlitwie. Nawet Jezus potrzebował czasu dla 
siebie, odpoczynku, modlitwy. Potrzebował 
przede wszystkim kontaktu ze swoim Ojcem i to 
był sekret Jego ogromnej mocy i skuteczności 
działania. 
My także potrzebujemy kontaktu z Bogiem, aby 
naładować się Bożą energią, która pomaga 
pełniej i sensowniej żyć. Dzisiejszy człowiek 
popada, jak nigdy dotąd, w różnego rodzaju 
depresje, gubi się w życiu. A to dlatego, że 
zagubił nieraz zdolność kontaktu z Bogiem, 
zastępując go różnego rodzaju „liturgiami”, 
choćby przed telewizorem, na stadionie czy w 
galerii handlowej. Wydaje się, że 
współczesnemu człowiekowi najbardziej 
potrzeba refleksji, czyli zastanowienia się i 
rozmyślania nad samym sobą, nad wartością i 
celem swojego życia, wybiegającym daleko 
poza ziemię. 
Godne podziwu są często nasze poświecenia 
dla innych. Ale potrzebujemy też troski o 

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


samych siebie, chwili odpoczynku, spokoju. 
Potrzebujemy czasu, aby wznieść myśl do 
Boga, aby w jego świetle wszystko poustawiać 
w swoim życiu na właściwym miejscu. I pełniej 
żyć. Gdy tego zabraknie, możemy się 
zredukować do roli robota, który po zużyciu 
nikomu nie jest potrzebny. A ponadto może się 
okazać, że to nasze poświecenie nie wyszło na 
dobre naszej rodzinie lub też nie doczekaliśmy 
spokojnej przyszłości. 
Jak zauważył Pius XI w encyklice Mens nostra, 
„najcięższą chorobą naszych czasów jest brak 
refleksji”, która jest „obfitym źródłem zła”. Ta 
choroba przejawia się w tym, że „człowiek 
ustawicznie i gwałtownie wylewa się na 
zewnątrz”, kierowany „nienasyconą żądzą 
bogactw i rozkoszy”. Człowiek porwany przez 
„rzeczy zewnętrzne i przemijające”, nie wgląda 
w swoje wnętrze i nie myśli o Bogu, który jest 
początkiem i kresem. 
Jakże często dzisiejsi ludzie pochłonięci bez reszty 

zewnętrznymi sprawami, zapatrzeni w obrazy 

telewizyjne, strony internetowe nie znajdują czasu na 

to, aby spojrzeć w swoje wnętrze i wsłuchać się w 

głos Boży, który w nim rozbrzmiewa. Tymczasem 

ekranu sumienia, na którym człowiek widzi samego 

siebie, nie zastąpi nigdy ekran telewizyjny. A 

przecież od naszego wnętrza napełnionego Bogiem 

zależy doskonałość naszych czynów zewnętrznych. 

To właśnie w kontakcie z Bogiem odnajdujemy siłę i 

mądrość życia. Św. Josemaría Escriva przypomina: 

„Na pierwszym miejscu modlitwa, potem pokuta, na 

trzecim miejscu, bardzo 'na trzecim miejscu', 

działanie” (Droga, n. 82). 

ks. Leszek Smoliński 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Niedziela – 4 lutego   
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 

 
Poniedziałek – 5 lutego, świętej Agaty    
8:00am  O powrót do zdrowia dla Tima  
7:00pm  ++ Jadwiga Maciejewska, Wiesław 
Olszewski 
  
Wtorek  –  6 lutego, świętych Pawła Miki i 
Towarzyszy    
8:00am   + Maria Korolczuk   
7:00pm ++ Ryszard Chłopecki; Zofia i 
Władysław Chłopecki  
 

Środa  – 7 lutego   
8:00am   W intecji Parafian   
7:00pm W intencji grupy modlitewnej Królowej 
Pokoju 
 

Czwartek   –  8 lutego  
8:00am Wynagradzająca za grzechy w 
rodzinach Stecko, Basiak, Wróbel, Maga, Raróg, 
Bartoszek, Stawiaez, Simpit, Bigas, Turbas, 
Radliński, Surmiak, Konieczny, Kujatowicz, 
Kiełb, Bobrowski  
7:00pm + Tadeusz Koczwara w 3 rocznicę 
śmierci 
 

Piątek  – 9  lutego  
8:00am + Marek Kulesza w 1 rocznicę śmierci  
7:00pm  ++ Wacława i Mieczysław Kowalski 
  
Sobota  – 10 lutego   
8:00am   ++ Kazimierz, Maria, Piotr, Daniel, 
Stafania Kokolus. 
8:00am Wynagradzająca za grzechy w 
rodzinach Stecko, Basiak, Wróbel, Maga, Raróg, 
Bartoszek, Stawiaez, Simpit, Bigas, Turbas, 
Radliński, Surmiak, Konieczny, Kujatowicz, 
Kiełb, Bobrowski  
9:00am  + Stanisław Lach 2 death anniversary 
 

Niedziela – 11 lutego   
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 
Urszuli i Kazimierza Dutka w 25 rocznicę ślubu. 
7:00am + Mieczysław Marszałek w 2 rocznicę 
śmierci 
9:00am  ++ Antoni Cygan, Maria i kazimierz 
Wilga  
11:00am  + Zygmunt Kamysz w 26 rocznicę 
śmierci 
1:00pm  + Zofia Rak 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  + Wojciech Mikulski w 7 rocznicę 
śmierci 



SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 11  lutego zostaną 
ochrzczeni:   : 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 
Termin Bierzmowania:   
17 marca 2018r. godz. 11.00am. Kandydaci 
wraz ze Świadkami mają obowiązek przybyć  
pół godziny wcześniej, tj. o godz. 10.30am. 
 
Porządek prób  - obecność obowiązkowa: 7 i 
15 marca po wieczornej Mszy św. tj. 7.30pm - 
próby dla wszystkich Kandydatów; 16 marca po 
wieczornej Mszy św. i Drodze Krzyżowej  -  
próba liturgiczna dla osób wyznaczonych do 
pełnienia funkcji  liturgicznych.  
 
Egzamin dla Kandydatów, którzy nie 
przystąpili do egzaminu w szkołach, 
odbędzie się 17 lutego o godz. 4.30pm. 
 
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  28 stycznia: $ 11,590.00 
Składka budowlana:  $ 9,493.00 
Lampki: $  521.00 
Skrzynka w lobby:  $  387.00 
Kawiarenka: $  500.00 
Pledges:  $  1,298.00 
 
Donacje na potrzeby kościoła 

Tomasz i Magdalena Kaminski           200.00 

Czesław i Teresa Kaczor                     160.00 

Christopher i Teresa Skoropad           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, Jerzy i 
Władysława Cygan, Jacek i Marzena Flis, 
Grzegorz Grygo, Jan Korus, Andrzej i Ryszarda 
Lupa, Jan i Stanisława Merchut, Krzysztof i 
Renata Mierkowski, Mariusz i Maria Onak, 
Adam i Ludwika Peschak, Zbigniew i Bronisława 
Stanisz, Christopher i Margaret 
Stelmach, Kazimierz i Izabela Wiatr oraz 
Arkadiusz Zwierniak.  

 

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.  
 
  ADWENTOWE DRZEWKO ŻYCZLIWYCH 
SERC - PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia 
naszej akcji „ Adwentowe Drzewko Życzliwych 
śwerc” składamy serdeczne podziękowania. 
Ogólna zebrana suma wynosi $ 10, 309.40.  
Wszystkim Serdeczne Bóg Zapłać !!! 
 
 
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 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. 



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.  

 
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 
 

„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): 
 
  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 

tel:(847)%20401-1814
https://maps.google.com/?q=3131+N.+Mason+Ave.,+Chicago&entry=gmail&source=g


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  

  Na najbliższe spotkanie 
młodzieżowe zapraszam 17 lutego 
po Mszy świętej wieczornej. 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. 
Ze względu na Odwiedziny Duszpasterskie 
najbliższe spotkanie odbędzie się 15 lutego. 
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.  

http://bit.ly/2w65Pow
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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-
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 
 
 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
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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. 
 

Musimy Go słuchać!  
Jest to kwestia życia 
Trzeba, aby usłyszane we Mszy św. Słowo 

Boże przechodziło do codziennego życia – 

powiedział Ojciec Święty podczas  audiencji 

ogólnej. W  audiencji na placu św. Piotra 

uczestniczyło około 15 tys. wiernych. Byli 

wśród nich biskupi Białorusi, z abp. 

Tadeuszem Kondrusiewiczem. 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Kontynuujemy dziś cykl katechez o Mszy 
świętej. Po rozważeniu obrzędów wstępnych, 
przyjrzymy się obecnie Liturgii Słowa, która jest 
jej integralną częścią, ponieważ gromadzimy się 
właśnie dlatego, aby słuchać tego, co Bóg nam 
uczynił i ma zamiar jeszcze dla nas uczynić. 
Jest to doświadczenie, które ma miejsce 
„bezpośrednio”, a nie przez zasłyszenie od 
kogoś innego, ponieważ: „Gdy w Kościele czyta 
się Pismo święte, sam Bóg przemawia do 
swego ludu, a Chrystus, obecny w swoim 
słowie, zwiastuje Ewangelię” (Ogólne 
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 29, por. 
Konst. Sacrosanctum Concilium, 7, 33). A ileż 
razy, kiedy czytane jest słowo Boże, ludzie robią 
komentarze. „popatrz na tę, popatrz jaki 
śmieszny kapelusz dziś włożyła”. I zaczyna się 

czynić uwagi. A może to nieprawda? Czy 
powinno się robić uwagi, gdy czytane jest słowo 
Boże? Nie, bo gdy plotkujesz z innymi, nie 
słyszysz słowa Bożego. Kiedy w liturgii czyta się 
słowo Boże: pierwsze i drugie czytanie, psalm 
responsoryjny, Ewangelię powinniśmy słuchać, 
otworzyć serce, bo sam Bóg do nas mówi, a nie 
mówić, czy myśleć o czymś innym. 
Zrozumieliście? Sądzę, że nie za bardzo. 
Wyjaśnię, co się dzieje w tej Liturgii Słowa. Karty 
Biblii przestają być pismem, aby stać się słowem 
żywym, wypowiedzianym przez samego Boga, 
który tu i teraz wzywa nas, słuchających z wiarą. 
Duch „który mówił przez proroków” (Wierzę) i 
natchnął świętych autorów, sprawia, aby 
„usłyszane słowo Boże mogło przynieść owoc w 
sercach” (Wprowadzenie do Lekcjonarza, 9). 
Aby usłyszeć słowo Boże trzeba mieć także 
otwarte serce, aby w sercu przyjąć słowo. Bóg 
do nas przemawia, a my Go wysłuchujemy, aby 
następnie wprowadzać w życie, to co 
usłyszeliśmy. Słuchanie jest bardzo ważne. 
Czasami pewnie dobrze nie rozumiemy, bo są 
pewne czytania trochę trudne. Ale mimo to Bóg 
do nas mówi w ten, czy inny sposób. Milczenie 
jest słuchaniem słowa Bożego. Pamiętajcie o 
tym. Podczas Mszy św. kiedy zaczynają się 
czytania słuchamy słowa Bożego. 
Musimy Go słuchać! W istocie jest to kwestia 
życia, jak to słusznie wyrażają zdecydowane 
słowa: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” 
(Mt 4, 4). Słowo Boże przekazuje nam życie. W 
tym sensie mówimy o Liturgii Słowa jako o 
„stole”, jaki przygotowuje Pan, aby karmić nasze 
życie duchowe. Ten stół liturgiczny jest obfity, w 
dużej mierze czerpiąc ze skarbów Biblii (por. 
SC, 51), zarówno Starego jak i Nowego 
Testamentu, ponieważ w nich jest głoszona 
przez Kościół jedna i ta sama tajemnica 
Chrystusa (por. Wprowadzenie do Lekcjonarza, 
5). Pomyślmy o bogactwie czytań biblijnych 
oferowanych przez trzy cykle niedzielne, które w 
świetle Ewangelii synoptycznych towarzyszą 
nam podczas roku liturgicznego. Tutaj pragnę 
przypomnieć znaczenie psalmu 
responsoryjnego, którego funkcją jest sprzyjanie 
rozważeniu tego, co usłyszeliśmy w 
poprzedzającym go czytaniu. Dobrze, aby psalm 
został dowartościowany przez śpiew, 
przynajmniej refrenu (por. Ogólne 
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 61; 
Wprowadzenie do Lekcjonarza, 19-22). 



Liturgiczne proklamowanie tych samych czytań, 
z pieśniami zaczerpniętymi z Pisma Świętego, 
wyraża i wspiera komunię kościelną, 
towarzysząc pielgrzymowaniu wszystkich i 
każdego z osobna. Jest zatem zrozumiałe, 
dlaczego zabronione są wybory subiektywne, 
takie jak pominięcie czytań lub ich zastąpienie 
tekstami niebiblijnymi. Słyszałem, że czasami 
ktoś czyta gazetę, bo jest to wiadomość dnia. 
Nie, słowo Boże jest słowem Boga, a gazetę 
możemy poczytać później! Ale w liturgii czyta się 
słowo Boże. To Pan do nas mówi! Zastępowanie 
tego słowa czymś innym zubaża i szkodzi 
dialogowi między Bogiem a Jego ludem 
zgromadzonym na modlitwie. Natomiast 
przeciwnie, godność ambony i wykorzystanie 
Lekcjonarza, dostępność dobrych lektorów i 
psalmistów, - trzeba poszukiwać dobrych 
lektorów, którzy potrafią czytać, a nie mamroczą 
coś pod nosem, aby można było rozumieć. 
Trzeba ich przygotować, zrobić przed Mszą św. 
próbę, żeby dobrze czytali. A to tworzy 
atmosferę chłonnego milczenia. 
Wiemy, że słowo Pana jest nieodzowną 
pomocą, aby się nie zagubić, jak to dobrze 
rozpoznaje Psalmista, zwrócony do Pana, 
wyznając: „Twoje słowo jest lampą dla moich 
stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105). 
Jakże moglibyśmy stawić czoła naszej ziemskiej 
pielgrzymce, jej trudom i próbom, nie będąc 
regularnie karmionymi i oświecanymi słowem 
Bożym, które rozbrzmiewa w liturgii? 
Z pewnością nie wystarcza słuchanie uszami, 
bez przyjęcia do serca ziarna słowa Bożego, 
pozwalając mu, aby przyniosło owoce. 
Przypomnijmy sobie przypowieść o siewcy i 
różnych rezultatach w zależności od różnych 
typów gleby (por. Mk 4,14-20). Działanie Ducha, 
który sprawia skuteczność reakcji, potrzebuje 
serc, pozwalających, aby nad nimi pracowano i 
uprawiano, aby to, co zostało usłyszane we 
Mszy św. przechodziło do codziennego życia, 
zgodnie z napomnieniem apostoła Jakuba: 
„Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie 
tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” 
(Jk 1,22). Słowo Boże odbywa w naszym 

wnętrzu pielgrzymkę. Słuchamy je uszami, 
przechodzi przez serce, nie pozostaje w uszach, 
ale musi dotrzeć do serca, a z serca przechodzi 
do rąk, do dobrych uczynków. Tę drogę odbywa 
słowo Boże. Od uszu, przez serce do rąk. 
Uczmy się tego. 
Dziękuję. 
 

 OGŁOSZENIA DROBNE 
• Do wynajęcia 2-sypialniowe mieszkanie w 

Bloomongdale, odnowione, centralne ogrzewanie i 

chłodzenie.Kontakt: Paulina: (630)303-6547 

• Kings Hall Banquets zaprasza na niedzielne obiady 

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

Zapraszamy!!! 

• 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 



 


