
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 11 lutego – Szósta Niedziela 
Zwykła  
Wejście: 
Z tej biednej ziemi (205)  
Ofiarowanie:  
Z rąk kapłańskich ( 13). 

Komunia św:  
Daj mi Jezusa (292) 
Dziękczynienie: 
Już gościsz, Jezu, w sercu mym (182) 
Zakończenie: 
Po górach dolinach (264)  
 
Czytania:  Kpł 13,1-2.45-46   Ps 32   
1 Kor 10, 31- 11,1 
Mk  1, 40–45 
 
 

           Psalm responsoryjny 
 Tyś mą ucieczką i moją radością. 
               

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Widziałam w potrzebie pewnego 
kapłan i modliłam się za niego, aż 
Jezus spojrzał na niego łaskawie i 
udzielił mu Swej mocy.  

Dziś poznałam, jak jedna osoba , z mojej 
rodziny obraża Boga i że jest w wielkim 
niebezpieczeństwie śmierci. Poznanie to 
przebiło duszę moją takim cierpieniem, że 
myślałam, że nie zniosę tej obrazy Bożej. 
Bardzo przepraszałam Boga, ale widziałam 
Jego wielkie zagniewanie. (Dz 986, 987) 

  ROZWAŻANIA 
Szósta Niedziela Zwykła  
Ciężko nam w życiu zapracować na akceptację. 
A przecież chcemy być czy to w danej grupie, 
czy to wśród tych, którzy przynajmniej tak samo 
myślą. Co stoi na przeszkodzie?   
Dzisiejsze pierwsze czytanie traktuje o chorobie, 
jaką jest trąd. Wszyscy chorzy musieli 
bezwzględnie przestrzegać przepisów 
określających, co mają robić. „Trędowaty, który 
podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane 
szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i 
będzie wołać: "Nieczysty, nieczysty!" (Kpł 
13,45). A zatem byli izolowani od reszty 
społeczeństwa. Mogłoby się wydawać, że to już 
zamierzchła przeszłość. A jednak nie. W 
dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do 
czynienia z inną odmianą tej choroby: z trądem 
społecznym. Jest to choroba bezobjawowa, lecz 
dotkliwa dla porażonych. Chorzy, tak jak w 
przypadku prawdziwych trędowatych, zostają 
izolowani od reszty, a dodatkowo są traktowani 
jako zło niechciane, niepotrzebne i zbyteczne.  
Mimo, że mają czasami do przekazania wiele 
dobrych wiadomości, rad czy informacji, to nie 
widzi się ich, nie czyta, depcze się ich godność, 
a nawet zabija psychicznymi sztyletami. Ci, 
którzy „chorują”, w większości są ludźmi 
wrażliwymi, bogatymi wewnętrznie, ale dla 
innych niemodnymi, wręcz dewotami, są skazani 
na niezrozumienie, na wyśmiewanie. Izolowani, 
w dalszym ciągu tworzą, myślą, pracują (np. 
wolontariat), pragną być pomocni i potrzebni. I 
za to właśnie są wyśmiewani. 
Dlatego też słuchając czytań i Ewangelii, 
oczyma wyobraźni rozejrzyjmy się wokół siebie. 
Czy obok, niedaleko, są tacy, którzy przez nas 



lub przez grupę zostali odsunięci jak  
trędowaci?  A może nam nie odpowiada to, że 
są inni? Jako chrześcijanie mamy miłować się 
wzajemnie, a to oznacza znalezienie 
zrozumienia dla tych, których nazywamy 
odmieńcami.  Święty Paweł w swym liście do 
Koryntian, mówi: „Nie bądźcie zgorszeniem ani 
dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła 
Bożego.” (1 Kor 10,32). Ale my możemy to 
zawołanie odczytać jako wezwanie do akceptacji 
ludzi, których z różnych powodów odrzucamy. 
Chrystus doskonale rozumiał dolegliwości 
chorobowe, jak również znał status 
odrzuconego, nierozumianego, bowiem sam 
niejednokrotnie tego doświadczał. Ale jako Syn 
Boży mógł pomóc potrzebującym pomocy. 
Proszącemu o uzdrowienie okazał miłosierdzie, 
wypowiadając trzy słowa: «Chcę, bądź 
oczyszczony!». (Mk 1,41b). Wnioski? Nie 
odsuwajmy od siebie kogoś, kto według naszych 
norm jest troszeczkę inny, okażmy mu, jak 
Chrystus, miłosierdzie, mówiąc – Bracie, chodź 
z nami, bądź z nami. 
Jezu Chryste, pogłębiaj nieustannie naszą 
miłość do bliźnich, naucz nas dawać ludziom 
miłość tak, jak Ty dajesz swą Miłość każdemu z 
nas. 
Ks. Piotr Blachowski 
 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
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 
 
Poniedziałek – 12 lutego    
8:00am  Wynagradzająca Bogu za grzechy w 
rodzinach Stecko, Basiak, Wróbel, Maga, Raróg, 
Bartoszek, Stawiasz, Simpit, Bigas, Turbas, 
Radliński, Surmiak, Konieczny, Kujatowicz, 
Kiełb, Bobrowski  
8:00am   W intencji Parafian   
7:00pm + Elżbieta Chrobak w 4 rocznicę śmierci 

  
Wtorek  –  13 lutego    
8:00am   O Boże błogosławieństwo dla Jerzego 
Stankiewicz 
8:00am   + Teresa Bierdzik   
8:00am   W intencji Aleksa w dniu urodzin, o 
pełnienie woli Bożej   
 7:00pm O Boże błogosławieństwo i łaskę 
zdrowia dla Zygmunta Skibińskiego  
 
Środa  – 14 lutego, Środa Popielcowa   
8:00am   + Zofia Nowotka   
12:00pm   + Józef Gałek   
4:00pm  O szczęśliwą operację i powrót do 
zdrowia dla Bernadety   
6:00pm   + Mieczysław Marszałek   
8:00pm O Boże błogosławieństwo dla Lucyny i 
Andrzeja Pach z okazji rocznicy ślubu   
 
Czwartek   –  15 lutego  
8:00am   + Franciszka Bakunowa   
8:00am Wynagradzająca za grzechy w 
rodzinach Stecko, Basiak, Wróbel, Maga, Raróg, 
Bartoszek, Stawiasz, Simpit, Bigas, Turbas, 
Radliński, Surmiak, Konieczny, Kujatowicz, 
Kiełb, Bobrowski  
7:00pm ++ Adam i Katarzyna Zachara 
7:00pm   ++ Helena i Stanisław Barycki   
 
Piątek  – 16  lutego  
8:00am + Ksiądz Władysław Gowin  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Karolinki 
z okazji 21. urodzin i dla Julii z okazji 18. urodzin 
7:00pm  + Emilia Świst w 6 rocznicę śmierci 
7:00pm  ++ Barbara Dudek w 12 rocznicę 
śmierci; Jan Wierzbówka w 10 rocznicę śmierci 
 
Sobota  – 17 lutego   
8:00am   ++ Julia, Stanisław i Antoni Kokoszka. 
8:00am Wynagradzająca za grzechy w 
rodzinach Stecko, Basiak, Wróbel, Maga, Raróg, 
Bartoszek, Stawiasz, Simpit, Bigas, Turbas, 
Radliński, Surmiak, Konieczny, Kujatowicz, 
Kiełb, Bobrowski  
9:00am  w Bogu wiadomej sprawie 
 
Niedziela – 18 lutego   
6:00pm (Sobota) ++ Stanisław, Józefa 
Łoniewscy. 
7:00am + Andrzej Piaskowski 
9:00am  + Alicja Kopacz  
11:00am  O Boże błogosławieństwo dla Mai 
Makarczuk z okazji 5 urodzin 
1:00pm  + Krzysztof Bernacki w 1 rocznicę 



śmierci 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm + Halina Cieślińska w 2 rocznicę śmierci 
                          

SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 11  lutego zostaną 
ochrzczeni: Konrad Joseph 
Tabaszewski, Sylvia Elena 
Podstawski. 
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  4 lutego: $ 10,872.00 
 
Donacje na potrzeby kościoła 
Marta i Ireneusz Baran         $150.00 

 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

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

(Doroczną Kwestę Duszpasterstw Katolickich),  
a 18 lutego - 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 

WIELKI POST 

 



Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele 
katolickim okres Wielkiego Postu czyli 
czterdziestodniowej pokuty. 

Ma on pobudzić katolików do podjęcia 
zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. 
Post trwa do Wielkanocy, która w tym roku przypada 
16 kwietnia. W Środę Popielcową katolicy 
rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 
stanowi w Piśmie św. wyraz pewnej dłuższej całości, 
czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie 
człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim 
Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko 
czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni 
na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego 
publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia 
biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po 
których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści 
lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi 
obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na 
Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice 
Prawa. Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim 
specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii 
pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, 
dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, 
braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez 
inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z 
liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na 
wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje 
się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty 
wiernych do największego święta chrześcijan, jakim 
jest Wielkanoc. Wielki Post jest także okresem 
przygotowania katechumenów do chrztu. Każda 
niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a 
na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany 
jest samo chrzest. Tradycyjnemu obrzędowi 
posypania głów popiołem towarzyszą w  Środę 
Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w 
proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię". Sam zwyczaj posypywania głów 
popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu 
kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w 
starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion 
indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w 

Księdze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja 
tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. 
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą 
z X w. W następnym wieku papież Urban II 
wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym 
Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że 
popiół do posypywania głów wiernych pochodził z 
palm poświęconych w Niedzielę Palmową 
poprzedzającego roku. 

 

ŚRODA POPIELCOWA 
W Środę Popielcową, 14 
lutego, Msze święte z 
posypaniem głów popiołem 
zostaną odprawione o godz. 
8:00am, 12:00pm, 4:00pm, 
6:00pm i 8:00pm. W tym dniu 
obowiązuje post ścisły. 
 
DROGA KRZYŻOWA 
Zapraszamy  na nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, w każdy piątek 
Wielkiego Postu, w kościele o godz. 
3:00pm i 8:00pm oraz w środy o 
godz. 6:00pm dla dzieci.    
 
GORZKIE ŻALE 
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w 
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 
3:00pm w kościele. 
 
 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  
Dziękujemy naszym sposorom, którzy wsparli 
tegoroczną Biesiadę Karnawałową: 
 
Polsko Słowiańska Unia Kredytowa 
Tech Tool Enterprise 
King's Hall Banquet 
Tim Mackey State Farm 
Biuro Tłumaczeń Plus Kasia Jankowski 
Smiles of Lombard Dr Monika Tyszkowski 



Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

Temida Tax Solutions 
Dr Bożena Ścigacz 
Robert i Anna Tkacz 
Łukasz i Edyta Sierak 
Małgorzata Platek LMT 
Dr. Michael Lebiecki 
KD Market 
Lowell Foods 
Velvet Bakery 
Hannas Bakery 
Anonimowi darczyńcy 
 
Wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek 
sposób, serdecznie dziękujemy. 
 
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  się  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 Małżeński"  które 
odbędą się 23-25 lutego 
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 
 
SPOTKANIE AUTORSKIE 
Zapraszamy na spotkanie autorskie z 
dziennikarzem śledczym Wojciechem 
Sumlińskim.  
 



 
 

„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 
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.  
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.  
 
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: (630) 776-5401 
 
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” 
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. 



 

Życie nie jest zapominaniem 
  

Pełne przebaczenie jest sztuką nad sztukami, 
której doskonałość niektórzy osiągają dopiero po 
77. roku życia, inni po 77 krzywdach, jeszcze 
inni po 77. próbie wybaczenia. 
Żyjemy tak długo, dopóki nie nauczymy się 
przebaczać i prosić o przebaczenie. Nie żyjemy 
dla zapomnienia o sobie i o tym, co się 
wydarzyło w przeszłości. Nie umieramy, żeby 
uciec od innych i od tego, co inni nam uczynili 
albo co my innym uczynniliśmy. Nie żyjemy po 
to, by zapominać, jaką mamy płeć, narodowość, 
jaką tożsamość, jakie krzywdy nas deformowały 
i łaski uzdrawiały. Życie nie jest zapominaniem, 
ale mozaiką tysięcy wspomnień, z których 
układa się obraz podobieństwa do Chrystusa, 
jak w absydzie katedry w Cefalù. W końcu 
mozaika ta powstała jako efekt obietnicy króla 
Rogera II, który ocalał w cudowny sposób z 
burzy na morzu. Jeśli ktoś chce z Chrystusem 
spędzić wieczność, musi jak Chrystus przeżyć 
doczesność, kończąc swoją żeglugę pośród 
burz losowych w słowach: „Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedzą, co czynią”. 
A jeśli wiedzą, co czynią? A jeśli chcą krzywdy 
mojej i szydzą z mojej gotowości, by im 
przebaczyć? A jeśli spluwają na moją 
wyciągniętą rękę ku pojednaniu? Jezus na 
krzyżu tylko tego nikczemnika, który prosił Go 
choć o wspomnienie, zapewnił, że będzie z Nim 
w raju (por. Łk 23,42-43). Nawet nie czuł się 
godny zbawienia, tylko prosił o wspomnienie. 
Prosił, by Jezus tylko sobie o nim przypomniał. 
Dzięki skromności zyskał coś więcej niż 
nagrodę: „dziś ze mną będziesz w raju”. Jednak 
zastanawiające, że drugiemu łotrowi Jezus 
niczego nie obiecuje, nie wychodzi z propozycją 
przebaczenia, nie odwraca zapewne do niego 
nawet oblicza. Nic. Dlaczego? Przecież ten 
prosił o wybawienie! 
Tak, ale ta prośba to było cyniczne urąganie. 
Nie każda śmierć jest oddana Panu, nie w 
każdej można zyskać łaskę przyjęcia przez 
Pana. Złość i gniew są obrzydliwościami, 

których pełen jest grzesznik (por. Syr 27,30). Kto 
nie ma miłosierdzia dla bliźniego, nie może 
oczekiwać miłosierdzia od Boga. 
Jezus wisi na krzyżu obok złoczyńców, 
zrównany z nimi, stając się ich bliźnim. Jakże 
można, będąc tak samo ukrzyżowanym, urągać 
innemu ukrzyżowanemu? Drugi złoczyńca nie 
mógł już skrzywdzić sztyletem, pięścią, więc 
krzywdził choćby słowem. To jest karygodne. 
Nie ma chyba większej kary niż milczenie Boga. 
Kiedy sprawa jest beznadziejna, mówimy 
czasem: brak słów. 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 
 Do wynajęcia 2-sypialniowe mieszkanie w 

Bloomingdale, 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 

 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 



 


