
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 25 lutego –   Druga Niedziela 
Wielkiego Postu  
Wejście: 

Ciebie całą duszą pragnę (289)  

Ofiarowanie:  

Być bliżej Ciebie chcę (286). 
Komunia św:  

Jezusa ukrytego (143) 

Dziękczynienie: 

Upadnij na kolana (164) 
Zakończenie: 

Zbawienie przyszło przez krzyż (115)  

 
 Czytania:  Rdz 22,1-2. 9-13. 15-18   Ps 116B   
Rz 8, 31b-34- 22 
Mk  9, 2–10 
 

 

           Psalm responsoryjny 
 W krainie życia będę widział Boga. 
               

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Panie mój i Boże, Ty wiesz, że 
Ciebie jednego umiłowała dusza 
moja. Cała dusza moja zatonęła w 
Tobie Panie. Chociażbym nic nie 
spełniła z tego co mi dawałeś 
poznać, o Panie, to jestem zupełnie spokojna, 
bo robiłam co było w mojej mocy w tym 
kierunku. Ja wiem dobrze, że Ty,  o Panie dzieł 
naszych nie potrzebujesz, Ty żądasz miłości.(Dz 
989) 

  ROZWAŻANIA 
Druga Niedziela Wielkiego Postu  
Jezus zanim dobrowolnie wyda się na śmierć, 
dokonuje przemienienia na Taborze. Wszystko 
po to, aby uczniowie: Piotr, Jakub i Jan widząc 
Jego chwałę, mogli zobaczyć całą prawdę o 
Nim. W czasie modlitwy wygląd twarzy Jezusa 
„się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco 
białe”. Apostołowie widzieli, jak rozmawiał z 
Mojżeszem i Eliaszem, którzy ukazali się w 
chwale i mówili o Jego śmierci, którą miał 
ponieść w Jerozolimie. Mojżesz, prawodawca, 
ujrzał prawo, które zostanie wypisane w serca 
ludzi. Eliasz, prorok Pański, ujrzał Tego, który 
jak szmer łagodnego powiewu przyjdzie do serc 
ludzi. Widząc Jezusa wywyższonego w chwale, 
słudzy ci radowali się, że wypełnienie obietnic 
Bożych nastąpi niebawem. 
Przebłysk Boskiej chwały wprawił Apostołów w 
stan niezmiernej szczęśliwości, która sprawiła, 
że św. Piotr wykrzyknął: „Rabbi, dobrze, że tu 
jesteśmy; postawimy trzy namioty…”. Piotr nie 
bardzo zdawał sobie sprawę z tego, co 
powiedział, zagubił się w ocenie zdarzeń. 
 Jednak dobrem, które się liczy, nie jest 
przebywanie w takim czy innym miejscu, lecz 
obcowanie z Jezusem, widząc Go w każdej 
okoliczności, w której się znajdujemy. 
„To jest Syn mój umiłowany Jego słuchajcie!”. 
Apostołowie byli przestraszeni! I choć zeszli z 
góry, niosąc w sobie światło przemienienia, była 
przed nimi jeszcze długa wędrówka. Dlaczego w 
nas, niosących blask przemienienia – 
Eucharystii, mocy Słowa, Przebaczenie – tak 
mało światła? Skąd tyle płycizny, bylejakości, 
słabości? Jakże wejść na górę Krzyża, skoro 
tyle przegranych bitew każdego dnia? 
Odpowiedzi jest wiele – nie wystarczy tylko 

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


powiedzieć: taki dzisiaj świat. Problem tkwi 
głębiej – brakuje Źródła. „Jeśli chcesz znaleźć 
źródło, musisz iść do góry, pod prąd [...] 
Strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego 
początku” (św. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski). 
Boimy się wysiłku, uciekamy od tego, co trudne, 
odrzucamy krzyż wierności, prawości i służby. 
Brakuje nam radosnego zdumienia, płynącego z 
doświadczenia wspaniałości Boga – tego, które 
wypełniało Adama. „Był samotny z tym swoim 
zdumieniem pośród istot, które się nie 
zdumiewały – wystarczyło im istnieć i 
przemijać”. Pierwszy człowiek na własne 
życzenie swoje twórcze, życiodajne zdumienie 
tanio rozmienił na strach. Koszmarny towarzysz 
wszystkich wieków i pokoleń. To on nie pozwala 
na cud przemiany. Prawdziwe zwycięstwo nad 
sobą to zwycięstwo nad strachem. Abraham 
doświadczył tego, kiedy anioł powstrzymał jego 
uzbrojoną w nóż rękę, którą podniósł, aby złożyć 
ofiarę z Izaaka. 
Kto wytrwale słucha Jezusa, otrzymuje łaskę 
przemienienia serca, które staje się zdolne do 
odczytywania znaków czasu. Otrzymuje światło 
dla oczu wiary, które pozwalają widzieć 
prawdziwy obraz rzeczywistości. Oczu, które 
karmią się prawdą. Góra chwały i męki, Tabor i 
Kalwaria są nierozdzielne. Jezus zaprasza mnie 
do tej tajemnicy, abym w Jej świetle na nowo 
odkrył oblicze Boga oraz swoje własne. Chcę, 
Panie, szukać Twojego oblicza w mojej 
codzienności. 
ks. Leszek Smoliński 
 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Niedziela – 25 lutego   
6:00pm (Sobota) + Romualda Jeziorkowska 
7:00am + Bronisława Górz 
9:00am  + Tadeusz Zioło  
11:00am  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Alicjiz okazji 3 urodzin 
1:00pm  Dziękczynna za łaskę zdrowia dla 
Marysi 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  + Halina Bukat 
 
Poniedziałek – 26 lutego    
8:00am   O Boże błogosławieństwo, wzrost 
wiary i zdrowie dla Janka, Andrzeja i Jadwigii  
8:00am  O Boże błogosławieństwo dla rodziny 
Piotra i Ewy  

7:00pm   + Filip Skibiński   
7:00pm  O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Andrzeja i Moniki 
 
 Wtorek  –  27 lutego    
8:00am   + Kazimierz Gardocki w 6 rocznicę 
śmierci 
7:00pm   + Zdzisław Rogala w 3 rocznicę 
śmierci   
7:00pm   ++ Marek Mielniczuk w 6 miesiąc po 
śmierci; Kazimierz i Teresa Niwa   
 7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze dla Kasi i Mirka z dziećmi  
 

Środa  – 28 lutego   
8:00am   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i powrót 
do zdrowia dla Marianny   
8:00am   O zdrowie i Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Kacperka i Dominika w 2 
rocznicę urodzin   
7:00pm   + Anna Kotlarczyk w 1 rocznicę 
śmierci   
7:00pm ++ Władysław i Wiesław Moździerz   
 

Czwartek   –  1 marca  
8:00am   Za Parafian   
7:00am ++ Jan, Franciszka, Emilia, Krzysztof 
Perlejewski  
7:00pm ++ Franciszek i Stefania Koziarski 
7:00pm   + Władysław Kałuża w 2 rocznicę 
śmierci   
 

Piątek  – 2 marca  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla mamy 
Heleny z okazji imienin  
8:00am   + Ludwik Sowiński   
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Heleny 
Dziadkowiec w dniu imienin 
  
Sobota  – 3 marca   
8:00am   O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski w rocznicę urodzin dla Krystyny 
Dąbrowskiej 
9:00am  + Kazimierz Liszka 
 

Niedziela – 25 lutego   
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am + Jerzy Bargielski w rocznicę śmierci 
9:00am  ++ Tadeusz i Tomasz Faszczewski  
11:00am  O Boże błogosławieństwo dla Kacpra i 



Natalii 
1:00pm  + Henryka Wiatr w 33 rocznicę śmierci 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  + Halina Cieślińska 
                          

SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 18  marca zostaną 
ochrzczeni: Anthony Marcin 
Cychowski; w niedzielę 25  
marca Nicolas Maciorowski. Spotkanie dla 
rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie się w 
środę, 7 marca 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. 
 

 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  18 stycznia: $ 11,555.00 
Składka budowlana:  $ 13,076.00 
Pledges: $1.810,00. 
Sklepik:  $ 1,847.00 
Lampki:  $  1, 520.00 
Kawiarenka:  $  500.00 
Matki Bożej Gromnicznej: $  627.00 
Środa Popielcowa:  $   2,308.00 
Europa Wschodnia:  $  2,485.00 
Biesiada Parafialna:  $15,148.00 
 
Donacje na potrzeby kościoła 
Kazimierz i Maria Kurpiel            $  200.00 
Wojciech i Ewa Chowaniec         $  200.00 
Czeslaw i Teresa Kaczor             $ 160.00 
 
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, Anna 
Czynski, Jacek i Marzena Flis, Mieczysław i 
Jolanta Kaczmarczyk, Stanisław i Alfreda 
Konieczek, Jan Korus, Andrzej i Ryszarda 
Lupa, Jan i Stanisława Merchut, Mariusz i Maria 
Onak, Zbigniew i Teresa Pacyniak, Adam i 
Ludwika Peschak, Maria Slowik, Zbigniew i 
Bronisława Stanisz, Christopher i Margaret 
Stelmach, Janusz i Małgorzata Walos oraz 
Arkadiusz Zwierniak.  

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 4 marca zostanie zebrana druga 
taca na   Katolicką Kwestę Duszpasterską. 

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" 

 



Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

Informujemy, że nasza strona parafialna jest 
już dostępna: www.milosierdzie.us 
 
URODZINY i 
IMIENINY KSIĘDZA 
PROBOSZCZA 
MIROSŁAWA  
W piątek 23  lutego 
ksiadz Mirosław 
obchodził swoje  
urodziny, a w poniedziałek 26 lutego obchodzi 
swoje imieniny, życzymy księdzu Mirosławowi 
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki 
Najświętszej i wsparcia Ducha świętego w 
dalszej pracy duszpasterskiej. 

WIELKI POST 

 
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 i o 7:45 dla 
młodzieży.    
 
GORZKIE ŻALE 
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w 
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 
3:00pm w kościele. 
 
REKOLEKCJA WIELKOPOSTNE  
Rekolekcje wielkopostne dla 
dorosłych odbędą sie w 
dniach od 10 do 14 marca; 
wygłosi je ojciec Jan 
Skłodowski OP z 
Sanktuarium Matki Bożej  w 
Gidlach.  
Rekolekcje dla dzieci  odbędą się w dniach od 5 
do 7 marca, wygłosi je ksiądz Piotr Janas SChr. 

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.  

 
 
 
 



MISTERIUM TAJEMNICY MSZY ŚWIĘTEJ 
W sobotę  24 marca o godzinie 19:00, odbędzie 
się w Parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard 
Misterium Tajemnicy Mszy Świętej wedłu wizji 
mistyczki Cataliny Rivas. 
Serdecznie zapraszamy! 
 

 
 

FILM „ DWIE KORONY’ W Lombard 
Zapraszamy na projekcję 
filmu „ Dwie Korony”, która 
odbędzię się w kościele 
Bożego Miłosierdzia w 
Lombard,  w sobotę 10 
marca o godzinie 19:15. Po 
projekcji zapraszamy na 
spotkanie z reżyserem filmu, 
panem Michałem Konrad.  
 
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. 
 

AKT ZAWIERZENIA MARYI 
TOTUS  TUUS - CAŁY TWÓJ MARYJO 
6 marca  br. rozpocznie  się 33-dniowe 

indywidualne przygotowanie do Doskonałego 
Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez 
Maryję wg. Traktatu św. Ludwika Grignon de 

Monfort.Akt Zawierzenia Maryi odbędzie się w 
Uroczystość  Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny, 9 kwietnia,br. (poniedziałek), w Kościele 

pw. Świętej Trójcy w w Chicago o godz. 7:30 
pm. Spotkanie organizacyjne odbedzie sie 4 
marca, 2018, po Mszy św. o godzinie 4:pm. 

 
Kardynał Andrzej Maria Deskur, wieloletni 

przyjaciel papieża Jana Pawła II, tak wypowiada 
się o akcie zawierzenia “Byłem zwolennikiem 
formuły całkowitego zawierzenia, które było 
rodzajem otwarcia konta bankowego, gdzie 

wszystkie zasługi są złożone w ręce Madonny, a 
ona wykorzystuje wszystkie zasługi, łaski, 

dziękczynienia w sposob najbardziej korzystny. 
To najlepszy interes jaki można zrobić. Ona jest 

cudownym zarządcą. Nigdy nie trzeba sie 
wahać w powierzeniu jej wszystkiego także 

godziny i sposobu śmierci.” 
Informacje i materiały: 

Danuta 773-791-3620 Chicago 
  Dorota 630-395-7893 Lombard 
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH - CHICAGO, 2018 
Złóżmy wspólnie hołd Żołnierzom Wyklętym. 
Zapraszamy do udziału w Biegu_„TROPEM 
WILCZYM — BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH"_. Trasa ma dystans 1963 metry - 
symbolizuje rok, w którym zginął w walce ostatni 
Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak „Lalek”. 
 
W 2011 R. DZIEŃ 1 MARCA ZOSTAŁ 
USTANOWIONY ŚWIĘTEM PAŃSTWOWYM – 
NARODOWYM DNIEM PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH”. BIEG W CHICAGO 
ODBĘDZIE SIĘ W RAMACH OBCHODÓW 
TEGO ŚWIĘTA. IDEĄ PROJEKTU JEST 
ODDANIE HOŁDU I POPULARYZACJA 
WIEDZY NA TEMAT BOHATERÓW 
NARODOWYCH - ŻOŁNIERZY POLSKIEGO 
PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO I 



ANTYSOWIECKIEGO WALCZĄCYCH W 
LATACH 1944 – 1963 O NIEPODLEGŁOŚĆ 
POLSKI. 
Bieg odbędzie się 3 marca (sobota), godz. 9.00 
w Shabonna Park. 
Prosimy o wcześniejsze przybycie - 8.30 w celu 
rejestracji, która jest obowiązkowa. Wpisowe 
wynosi $5 od osoby (opłata tylko gotówką). 
 ADRES:  
6935 W. Addison St., Chicago, IL 60634 (w 
pobliżu parafii Św.Pryscylli) 
 
KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMA PAKIET 
STARTOWY: 
• koszulkę z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego 
• pamiątkowy medal 
• broszurę edukacyjną na temat Żołnierzy 
Wyklętych 
 PLAN UROCZYSTOŚCI: 
•8.30-9.00 Rejestracja 
•9.30 - Bieg Pamięci 
•10.00- Apel Poległych 
•10.45 - projekcja filmu „Pan major Łupaszka” (w 
sali parafialnej kościoła Św. Pryscylli) 
• 11.15- prezentacja wystawy poświęconej 
Żołnierzom  Wyklętym 
 
 

 
 

PIELGRZYMKA DO ZEMII ŚWIĘTEJ 

 
KS. PROBOSZCZ MIROSŁAW SERDECZNIE 

ZAPRASZA NA PIELGRZYMKĘ DO ZIEMII 
ŚWIĘTEJ: „ Śladami Pana Jezusa”  

TERMIN: 8 -16 PAŹDZIERNIKA 2018 
W programie między innymi: Betania, Pustynia 
Judzka i Jerycho, Morze Martwe, , Jerozolima, 
Góra Oliwna, Kalwaria, Góra Syjon, Tyberiada, 

Góra Tabor, Galilea, Hajfa, Góra 
Karmel,Nazaret, Kana Galilejska, Betlejem, Ain 

Karem. 
W programie codziennie będzie Msza Św! 
CENA:  $ 2,195 od osoby             

CENA  OBEJMUJE: przeloty  w obie strony , 
hotele 3*lub 4* , wyżywienie (śniadania i 
obiadokolacje), podatek, opiekę  polsko 

języcznego przewodnika, wejściówki  do  
miejsc  zwiedzania, transfery  autokarem  na 
całej trasie. 

CENA  NIE  OBEJMUJE: ubezpieczenia, 
napiwków, lanczów, wydatków osobistych. 

** UWAGA:  przy zapisie  wymagamy  kopie  
paszportu ważnego minimum 6 miesięcy oraz 
aplikacje i depozyt $1000.   
**Zastrzegamy możliwosć zmian w programie 
oraz godzin w liniach lotniczych! 

Zapisy i informacje prowadzimy:  Blue 
Amber Travel (847) 630 3777 
www.blueambertravel.com   

Więcej informacji na ulotkach. 
 
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. 
 
BIESIADA  KARNAWAŁOWA  

Wszystkim Tym , którzy przyczynili się do 

przygotowania i przeprowadzenia naszej 

Biesiady Parafialnej , która odbyła się  w sobotę, 

10 lutego oraz Tym , którzy  wsparli ją poprzez 

swoje uczestnictwo i wspaniałą zabawę - 

Serdeczne Bóg Zapłać!  

Dochód z zabawy wyniósł :$ 15,148.00 i 

całkowiecie został przeznaczony na spłatę długu 

budowy naszego kościoła. 
Dziekujemy naszym sponsorom za wsparcie 
naszej Biesiady Karnawałowej: 
 Polsko Słowiańska Unia Kredytowa 
Tech Tool Enterprise 
King's Hall Banquet 
Tim Mackey State Farm 
Biuro Tłumaczeń Plus Kasia Jankowski 

https://maps.google.com/?q=6935+W.+Addison+St.,+Chicago,+IL+60634&entry=gmail&source=g
http://www.blueambertravel.com/


Smiles of Lombard Dr Monika Tyszkowski 
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 

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 spotkanie młodzieżowe zapraszam w 
środy po Mszy świętej wieczornej. W Wielkim 
Poście spotkania zaczynamy Drogą Krzyżową 
o 7.45pm.  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. 
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. 
 

http://bit.ly/2w65Pow
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


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.  Najbliższe spotkania odbędą się:  26 luty, 
12 marca, 26 marca.  
 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 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
http://www.milosierdzie.us/?art_id=64


 
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. 
 

Zatrzymaj się, spójrz i 
powróć! 
 

Do zatrzymania się, spojrzenia na znaki obecności 
Boga i powrotu do domu Ojca zachęcił papież na 
rozpoczęcie Wielkiego Postu. Zgodnie z tradycją 
Ojciec Święty udał się do rzymskiego kościoła św. 
Anzelma – siedziby opata-prymasa benedyktynów, 
skąd przeszedł procesjonalnie do pierwszego 
„kościoła stacyjnego” Wiecznego Miasta – bazyliki 
św. Sabiny. 
Publikujemy treść papieskiej homilii: 
Okres Wielkiego Postu jest czasem sprzyjającym 
skorygowaniu fałszywych akordów naszego życia 
chrześcijańskiego i przyjęciu nieustannie nowej, 
radosnej i pełnej nadziei nowiny Paschy Pana. 
Kościół, w swojej macierzyńskiej mądrości proponuje 
nam zwrócenie szczególnej uwagi na to wszystko, 
co może oziębić i skorodować nasze wierzące serce. 
Jesteśmy narażeni na różnorodne pokusy. Każdy z 
nas zna trudności, z którymi musi się zmierzyć. I ze 
smutkiem trzeba stwierdzić, że w obliczu 

codziennych perypetii pojawiają się głosy, które, 
wykorzystując ból i niepewności, nie potrafią zasiać 
nic innego jak nieufność. A jeśli owocem wiary jest 
miłość – jak lubiła powtarzać Matka Teresa z Kalkuty 
– to owocem nieufności jest apatia i rezygnacja. 
Nieufność, apatia i rezygnacja: to demony, które 
wypalają i paraliżują duszę wierzącego ludu. 
Wielki Post jest cennym okresem, by zdemaskować 
te i inne pokusy i pozwolić, aby nasze serce biło na 
nowo zgodnie z rytmem serca Jezusa. Cała ta 
liturgia przesycona jest takim uczuciem i możemy 
powiedzieć, że rozbrzmiewa ono w trzech słowach, 
jakie są nam dane, aby „rozpalić wierzące serce”: 
zatrzymaj się, spójrz i powróć. 
Zatrzymaj się na chwilę, porzuć to rozdrażnienie i to 
bezsensowne bieganie wypełniające duszę goryczą 
uczucia, że nigdy nic nie osiągamy. Zatrzymaj się, 
porzuć ten przymus, by żyć w przyspieszonym 
rytmie, który rozprasza, dzieli i doprowadza w końcu 
do zniszczenia czasu rodzinnego, czasu przyjaźni, 
czasu spędzanego z dziećmi, czasu dziadków, 
czasu bezinteresowności... czasu Bożego. 
Zatrzymaj się na chwilę przed koniecznością 
pokazania się, żeby wszyscy cię widzieli i bycia 
widzianym przez wszystkich, bycia nieustannie „na 
wystawie”, co sprawia, że zapominamy o wartości 
intymności i skupienia. 
Zatrzymaj się na chwilę przed patrzeniem dumnym 
wzrokiem, komentarzem przelotnym i lekceważącym, 
rodzącym się z zapomnienia o czułości, litości i 
szacunku dla spotkania z innymi, zwłaszcza słabymi, 
poranionymi a także zanurzonymi w grzechu i 
błędach. 
Zatrzymaj się na chwilę przed presją, by kontrolować 
wszystko, wszystko wiedzieć, zniszczyć wszystko, 
rodzącą się z zapomnienia o wdzięczności za dar 
życia i za wiele otrzymanego dobra. 
Zatrzymaj się na chwilę przed ogłuszającym 
hałasem, który osłabia i oszałamia nasze uszy i 
sprawia, że zapominamy o owocnej i twórczej mocy 
milczenia. 
Zatrzymaj się na chwilę przed postawą wzniecania 
uczuć jałowych, bezpłodnych, wynikających z 
zamknięcia i rozczulania się nad sobą, prowadzącą 
do zapomnienia o wychodzeniu na spotkanie innych, 
aby dzielić ciężary i cierpienia. 
Zatrzymaj się na chwilę przed pustką tego, co 
chwilowe, przejściowe i ulotne, co pozbawia nas 
korzeni, więzi, wartości drogi i umiejętności bycia 
zawsze pielgrzymami. 
Zatrzymaj się, aby patrzeć i kontemplować! 
Spójrz na znaki, które zapobiegają gaszeniu miłości, 
które podtrzymują płomień wiary i nadziei, będące 
żywym obliczem czułości i dobroci Boga, który działa 
pośród nas. 
Spójrz na oblicze naszych rodzin, które dzień po 
dniu stawiają na wiarę, z wielkim wysiłkiem, by iść 
naprzód w życiu, pośród wielu braków i niedostatków 



nie pomijając żadnego wysiłku, by uczynić ze swego 
domu szkołę miłości. 
Spójrz na oblicza, które rzucają nam wyzwanie, 
naszych dzieci i ludzi młodych, pełnych przyszłości i 
nadziei, pełnych jutra i potencjału, wymagających 
poświęcenia i ochrony. Są oni żywymi czynami 
miłości i życia, które zawsze rozszerzają się pośród 
naszych małostkowych i samolubnych kalkulacji. 
Spójrz na oblicza naszych starców poorane biegiem 
czasu: twarze noszących żywą pamięć naszego 
ludu. Oblicza czynnej Bożej mądrości. 
Spójrz na oblicza naszych chorych i wielu, którzy się 
nimi opiekują; oblicza, które w ich słabości i posłudze 
przypominają nam, że wartość każdej osoby nigdy 
nie może zostać sprowadzona do kwestii kalkulacji 
czy użyteczności. 
Spójrz na skruszone twarze wielu, którzy próbują 
naprawić swoje błędy i pomyłki, i wychodząc od 
swoich nieszczęść i cierpień starają się zmienić 
sytuacje i pójść naprzód. 
Spójrz i kontempluj oblicze Ukrzyżowanej Miłości, 
która dzisiaj z krzyża nadal niesie nadzieję; to 
wyciągnięta ręka ku tym, którzy czują się 
ukrzyżowani, którzy doświadczają w swoim życiu 
ciężaru porażki, rozczarowania i poczucia klęski. 
Spójrz i kontempluj konkretne oblicze Chrystusa 
ukrzyżowanego ze względu na umiłowanie 
wszystkich, bez wyjątku. Czy wszystkich? Tak, 
wszystkich. Spojrzenie na Jego oblicze jest pełnym 
nadziei zaproszeniem tego okresu Wielkiego Postu, 
aby pokonać demony nieufności, apatii i rezygnacji. 
Oblicze, które zachęca nas, by wołać: królestwo 
Boże jest możliwe! 
Zatrzymaj się, spójrz i powróć. Powróć do domu 
twojego Ojca. Powróć bez lęku do spragnionych i 
wyciągniętych ramion twego Ojca, bogatego w 
miłosierdzie, który na ciebie czeka (por. Ef 2, 4)! 
Powróć! Bez lęku: to jest czas stosowny, by 
powrócić do domu, do domu „Ojca mego i Ojca 
waszego” (por. J 20, 17). To jest czas, żeby 
pozwolić, aby dotknięte zostało nasze serce... 
Zostać na drodze zła to tylko źródło iluzji i smutku. 
Prawdziwe życie jest czymś zupełnie innym, a nasze 
serce dobrze o tym wie. Boga nie męczy, ani nigdy 
nie będzie męczyło wyciąganie ręki (por. Bulla 
Misericordiae vultus, 19). 
Powróć bez lęku, by doświadczyć uzdrawiającej i 
jednającej czułości Boga! Pozwól, by Pan uzdrowił 
rany grzechu i wypełnił proroctwo, jakie otrzymali 
nasi ojcowie: „Dam wam serce nowe i ducha nowego 
tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce 
kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36,26). 
Zatrzymaj się, spójrz i powróć! 

 

OGŁOSZENIA DROBNE 

 Firma transportowa zatrudni właścicieli 

ciężarówek. Zainteresowane osoby proszę o 

kontakt:Albert: (630)272-1670 

 Zapraszam do salonu fryzjerskiego w Glendale 

Hights 2037 Bloomingdale Rd. Kontakt: Ewa: 

(630)317-4623 

 Potrzebna pani z doświadczeniem do pomocy w 

sprzątaniu domków, 3 razy w tygodniu z okolic 

Lombard: Kontakt: Renata: (773)387-4597 

 Poszukuję pracy do starszej osoby na weekend 

lub w tygodniu. Posiadam doświadczenie. 

Kontakt: Alina:(773)745-2054 

 Potrzebna Pani do opieki nad starszą panią, 

chodzącą, na wtorki i czwartki na dochodzenie. 

Kontakt: Lucyna: (773) 988-7098 

 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 

 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 



 


