
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 marca –   Czwarta  Niedziela 
Wielkiego Postu  
Wejście: 

Krzyżu święty (99)  

Ofiarowanie:  

W krzyżu cierpienie (112). 
Komunia św:  

Ja jestem chlebem życia (139) 

Dziękczynienie: 

Misericordias Domini (415) 
Będę zawsze wyśpiewywał miłosierdzie  Pana  x  3 

 
Zakończenie: 

 Golgoto, Golgoto, Golgoto (374) 

 
 
 

 Czytania:  2 Krn 36,14-16.19-23   Ps 137 

Ef 2, 4-10 
J  3, 14–21 
 

 Psalm responsoryjny 
 Kościele święty, nie zapomnę ciebie. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Dziś ujrzałam, jak święte tajemnice 
były spełniane bez szat 
liturgicznych i po domach 
prywatnych, dla chwilowej burzy i 
ujrzałam słońce, które wyszło z 
Najświętszego Sakramentu i zgasły, czyli 
zostały przyćmione inne światła i wszyscy mieli 
zwrócone oczy ku temu światłu; lecz znaczenia 
nie rozumiem w tej chwili.(Dz 991) 

  ROZWAŻANIA 
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu  
Liturgia czwartej niedzieli Wielkiego Postu, 
zwanej Niedzielą Radości, przypomina nam o 
tym, że konieczne jest ciągłe odnawianie 
spojrzenia na wszystko, co nas otacza, i na nas 
samych. Post, który przeżywamy na progu 
wiosny, skłania nas do zastanowienia się nad 
sposobem patrzenia. Możemy koncentrować się 
na błocie wiosennych roztopów i narzekać na 
chłodne poranki, ale możemy też cieszyć się 
pąkami na drzewach i pierwszymi kwiatami oraz 
dziękować Bogu za ciepłe promienie słońca. 
Kiedy patrzymy na samych siebie, możemy 
dostrzegać przede wszystkim swoje ułomności i 
grzechy i załamywać się pod ich ciężarem, ale 
warto też zwracać uwagę na małe sukcesy 
odniesione w codziennym życiu i dziękować  
Bogu za każdy dobro, które mogliśmy wykonać. 
Trzeba się uczyć patrzeć dalej, a nie tylko 
koncentrować się na chwili obecnej. Nasza 
teraźniejszość musi być ciągle zanurzana w 
przyszłości: aby dobrze żyć dzisiaj, muszę 
pamiętać o celu, do którego zdążam. 
Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym 
Nikodemem tłumaczył mu, jak należy 
odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze 
człowieka. I jak wiele zależy od właściwego 
odczytywania tych znaków każdego dnia. 
Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki 
narodu wybranego przez pustynię, kiedy to Bóg 
dopuścił na Izraelitów plagę jadowitych węży, 
ale równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić 
wysoki pal i umieścić na nim podobiznę węża. 
Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby 
ukąszony spojrzał z wiarą na węża. Chodziło nie 

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


tyle o prosty gest zwrócenia się do węża, ale o 
dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej 
z wypełnienia tego łatwego nakazu. Ilu Izraelitów 
z tego skorzystało, nie wiemy. Autor biblijny 
mówi jednak, że wielu zmarło. Przez to 
przypomnienie Jezus przygotował Nikodema do 
odczytania ważniejszego znaku: wywyższenia 
Syna Człowieczego na drzewie krzyża. Ten 
znak jest konieczny, aby każdy miał życie 
wieczne. Możemy sądzić, że Nikodem zrozumiał 
naukę Jezusa, ponieważ widzimy go na 
Golgocie, gdy uczestniczy w pogrzebie 
Zbawiciela. Nie przeraził go krzyż, bo zrozumiał 
jego sens. 
Jezus daje nam potrzebne światło do lepszego 
widzenia otaczającej nas rzeczywistości, ale 
jednocześnie z żalem dodaje, że człowiek 
często „nienawidzi światła i nie zbliża się do 
światła, aby nie potępiono jego uczynków” (J 
3,20). Niektórzy ludzie wolą trwać w ciemności, 
bo opowiadają się po stronie zła. Nie chcą 
światła, ponieważ boją się zobaczyć prawdziwy 
obraz własnego życia. Jak często znajdujemy 
się w sytuacji Izraelitów na pustyni skażonych 
jadem zła. Mamy postawiony przed sobą znak 
uzdrowienia, ale brak nam dobrej woli, aby na 
niego spojrzeć. 
Kościół zaprasza nas w dzisiejszą niedzielę do 
radości, której źródłem jest Bóg i Jego wierna 
miłość. Uczy jednocześnie, że powinniśmy 
postarać się spojrzeć na siebie w świetle Bożej 
prawdy i zobaczyć sakramentalny znak Bożego 
przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której Bóg 
pragnie nam udzielać, gdyż On nie męczy się 
nigdy hojnością wobec nas, która jest źródłem 
duchowej radości. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Niedziela – 11 marca   
6:00pm (Sobota) ++ Karolina i Jan Chudera; 
Filip i Anna Bielecka 
7:00am ++ Maria i Jan Granat w 7 rocznicę 
śmierci 
9:00am  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej dla Kacpra Gębarowskiego  
11:00am  O Boże błogosławieństwo dla Sopia 
Dąbrowski z okazji 8 urodzin 
1:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Filipa 
Makarczuk z okazji 8 urodzin 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  + Tadeusz Szlachta 

 Poniedziałek – 12 marca    
8:00am   Za Parafian  
8:00am  O Boże błogosławieństwo dla 
Katarzyny Mojsiewicz z okazji urodzin 
7:00pm    Za Matki, które chcą popełnić aborcję 
o zaniechanie tego czynu   
7:00pm  + Marek Barżykowski w 2 rtocznicę 
śmierci 
 
 Wtorek  –  13 marca    
8:00am   ++ Józef i Franciszek  Garbacz i ich 
Rodzice 
7:00pm   + Zbigniew Kwietniewski   
7:00pm Z prośbą o Dary Ducha świętego i 
opiekę Matki Najświętszej dla Doroty Nosek z 
okazji rocznicy urodzin  
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla Krystyny 
z okazji urodzin   
 

Środa  – 14 marca   
8:00am   + Zdzisław Drelich   
8:00am   Dziękczynno – błagalna za Marię 
Bruno   
7:00pm   ++ Kazimierz,  Maria i Mariusz Pogoda   
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Eliana 
Josephine Kowalski z okazji 2 urodzin   
 

Czwartek   –  15 marca  
8:00am   + Maria Sowińska   
7:00am + Stanisława Płacheta  
7:00pm W intencji osób, które mnie zraniły i 
które ja zraniłam o wzajemne przebaczenie 
7:00pm   + Józef Zawadzki   
 

Piątek  – 16 marca  
8:00am + Bronisława Dąbrowska  
8:00am + Zofia Bocheńska  
7:00pm   + Celina Mentel w 7 rocznicę śmierci   
7:00pm  + Aleksander Łakomy 
  
Sobota  – 17 marca, świętego Patryka   
8:00am   ++ Jan i Władysława Baltaziuk 
8:00am   + Bożena  Wieczorek w 30 dni po 
śmierci 
9:00am  +  
11:00am  Msza święta z udzieleniem 
Sakramentu Bierzmowania 
 
Niedziela – 18 marca   
6:00pm (Sobota) + Jan Harpula 
7:00am ++ Józefa i Aleksander Topolski; 
Kazimierz Błachut 
9:00am  + Stanisław Nobis  



11:00am  + Anna Hanek w 7 rocznicę śmierci 
1:00pm  ++ Marian Góral i Jadwiga Jóźwiak 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  ++ Anna, Jan, Mieczysław i Jerzy 
                       

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 18  marca zostaną 
ochrzczeni: Anthony Marcin 
Cychowski; w niedzielę 25  
marca: Nicolas Maciorowski; Kevin Peter 
Puchalski. 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: 15 
marca po wieczornej Mszy św. tj. 7.30pm -  
druga próba dla wszystkich Kandydatów; 16 
marca po wieczornej Mszy św. i Drodze 
Krzyżowej  -  próba liturgiczna dla osób 
wyznaczonych do pełnienia funkcji  
liturgicznych.  

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  25 lutego: $ 11,379.00 
Składka diecezjalna:  $ 3,845.00 
 
Donacje na potrzeby kościoła 
Wojciech i Ewa Chowaniec          $  200.00 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 18 marca zostanie zebrana druga 
taca na   Dekoracje świąteczne. 

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 

 
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. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2018 

16 marca już po raz 3 w Stanach zjednoczonych 
a w Polsce po raz 10. odbędzie się 



EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA pod 
hasłem : „DROGA PIĘKNEGO ŻYCIA”. 
Tylko w 2017 roku w EKSTREMALNEJ 
DRODZE KRZYŻOWEJ wzięło udział ponad 50 
tys. osób. Uczestnicy podjęli wyzwanie w 11 
państwach, w tym 252 miastach. 
 Do wyboru trzy trasy: 
  1 Trasa BIAŁA - ŚW. JÓZEFA (53km), 
  2 Trasa NIEBIESKA - ŚW. JANA PAWŁA II 
(42km) 
  3 Trasa CZERWONA - GEDEONA (34km)  

Chętni, którzy chcą wziąć udział w EDK, mogą 

to zrobić za pomocą strony www.edk.org.pl 
 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
Rekolekcje wielkopostne 
dla dorosłych odbędą się w 
dniach od 10 do 14 marca; 
wygłosi je ojciec Jan 
Skłodowski OP z 
Sanktuarium Matki Bożej  w 
Gidlach.  
. 

 
 

 WIELKOPOSTNE UWIELBIENIE 
CHRYSTUSA SŁOWEM I MUZYKA  
Zapraszamy na Wielkopostne Uwielbienie 
Chrystusa Słowem i Muzyką   z zespołem 
wokalno – muzycznym „Adoremus” i Grupą 
Teatrlaną działającą przy parafii świętego 
Floriana w Hamtramck, MI;  pod dyrekcją 
księdza Mirosława Frankowskiego SChr.  
W lobby kościoła do nabycia też będą płyty: 
„Tajemny Akord”- ks. Mirosława Frankowskiego i 
płyta zespołu „Adoramus”. Cena płyty: 10$. 
Zapraszamy. 
 

 

Musical „ Fatima” 

Zapraszamy do obejrzenia Musicalu „ Fatima”, 
napisany i skomponowany prez  Michael Cygan 
– chłopca z polskiej Rodziny. Napisy możliwe w 
języku polskim. www.fatimathemusical.com 
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia kościelnego 
procesu o zbadanie ważności 
małżeństwa. Spotkanie - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w 
zakrystii. 

https://www.edk.org.pl/


Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

ŚWIĄTECZNE JAJKO 

W kulturze 
chrześcijańskiej pomoc 
i jałmużna w okresie 
Wielkiego Postu są 
oczywistymi gestami. 
Po raz kolejny przeprowadzamy w naszej 
parafii akcję "Świąteczne jajko". 

Tym sposobem pragniemy pomóc  osobom 
ubogim i potrzebującym z naszej parafii. 
Podzielmy się z innymi i sprawmy komuś radość 
na nadchodzące Święta Wielkanocne. 
 
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku 
kościoła. Można podjąć takie jajko. Prosimy 
zakupić “Gift Card” w sklepie i przynieść do 
kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. Kartki 
z “Gift Card” prosimy wrzucać do dużego jajka, 
które również znajduje się w przedsionku 
kościoła. Prosimy nie przynosić prezentów w 
innej postaci. 
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym 
przedsięwzięciu, które ma zrodzić nowe dary i 
owoce w celebracji Wielkiej Nocy. 
 
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! 
 

 
 
 



SAKRAMENT POKUTY 
I POJEDNANIA W WIELKIM TYGODNIU: 
Niedziela Palmowa: podczas każdej Mszy św. 
Wielki Poniedziałek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 
a.m. 
i od 6:00 p.m. do 8:00 p.m. 
Wielki Wtorek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m. i 
od 6:00 p.m. do 8:00 p.m. 
Wielka Środa: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m. i od 
6:00 p.m. do 8:00 p.m. 
Wielki Czwartek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m. 
Wielki Piątek: od godz. 8:00 a.m. do 10:00 a.m. 
 
PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO 
WIELKI CZWARTEK - 29 MARCA: 
7:30 p.m. - Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy 
przez całą noc. 
 
WIELKI PIĄTEK - 30 MARCA: 
3:00 p.m. - Droga Krzyżowa, początek Nowenny do 
Bożego Miłosierdzia 
5:00 p.m. - Droga Krzyżowa dla dzieci 
7:30 p.m. - Liturgia Wielkiego Piątku 
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie 
Pańskim 
przez całą noc do soboty do godz. 4:00 p.m. 
 
WIELKA SOBOTA (WIGILIA PASCHALNA) - 31 
MARCA: 
8:00 a.m.- 4:00 p.m.- Poświęcenie pokarmów (co 
godzinę). 
Do godz. 4:00 p.m. - Adoracja przy Grobie Pańskim. 
7:30 p.m - Liturgia Wigilii Paschalnej 
 
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA: 
6:00 a.m.- Msza św. z Procesją Rezurekcyjną 
9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. i 3:30 p.m. - Msze 
św. w ciągu dnia 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 2 KWIETNIA: 
Msze św.: 8:00 a.m., 12:00 p.m. i 7:00 p.m. 
 
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (Uroczystość 
Odpustowa): 
TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ: 4, 5 i 6 
kwietnia (środa, 
czwartek, piątek) w czasie Mszy św. o godz. 8. 00 
a.m. i o godz. 7. 00. p.m. 
WIGILIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA: 7 kwietnia 
(sobota) - Msza św. o godz. 6:00 p.m. Po Mszy św.  
o godz. 7:30 zapraszamy na Oratorium o Bożym 
Miłosierdziu, po którym nastąpi Modlitewne 
Czuwanie poszczególnych grup parafialnych i osób 
indywidualnych. Czuwanie trwać będzie do północy. 
W trakcie czuwania będzie możliwość przyjęcia 
Sakramentu Pokuty. 

 
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - 8 
KWIETNIA: 
7:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m. 
1 :00 p.m. - Msza św. Odpustowa pod 
przewodnictwem ks. Jana Skłodowskiego OP. 
3:00 p.m.- KORONKA DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
Msze św. o 3:30 p.m. i 7:00 p.m. 
 
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA - 8 KWIETNIA  o 
godz. 4:30 p.m. 

 
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. 
 

http://www.blueambertravel.com/


ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, która 
odbywa się od poniedziałku do 
czwartku od godziny 8:30am do 
6:30pm. W piątek  adoracja 
rozpoczyna się od godziny 8:30am i trwa  aż 
do soboty do godziny 5:30pm. W niedzielę 
rozpoczyna sie od godziny 8:00am i trwa do 
godziny 6:30pm.  
Całonocna adoracja odbywa się z piątku na 
sobotę.  
Osoby, które pragną adorować Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie jedną godzinę w 
tygodniu, prosimy o wypełnienie i oddanie 
deklaracji do koszyka, który jest w przedsionku 
naszego kościoła. Więcej informacji u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci  zapraszamy na spotkania Oazy 
Dzieci Bożych, które odbywają w czwartki 
o godz. 18:30 w Centrum Pastoralnym: 
 w 1 i 3 czwartek miesiąca  dzieci w 
wieku 7-10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 

DZIECIĘCA GRUPA SŁOWA BOŻEGO 
Zapraszamy dzieci z klas piątej, szóstej i 
siódmej na spotkania ze Słowem Bożym, 
które odbywają się w poniedziałki o godz. 
5:45pm w kościele. Spotkania prowadzi 
siostra Magda. 
 

MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące  
Ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Zapisy kandydatów 
na ministrantów proszę zgłaszać do 
księdza Piotra.  
SCHOLA DZIECIĘCA”Boże Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną 
śpiewać w scholi dziecięcej, na próby, 
które odbywają się w każdą środę od 
6:45 do 7:45pm w Centrum 
Pastoralnym. Scholę prowadzi  p. Iwona Helinski. 
 

SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby 
odbywają się w każdy czwartek o 

godz. 8:30pm w kościele. Scholę prowadzi  p. Bartek 
Cieżobka. 
 

MŁODZIEŻ  

 Spotkanie młodzieżowe odbywają 

się 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 

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


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.  Najbliższe spotkania odbędą się:   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-

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


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. 
 

Papież: Chcesz złożyć ofiarę? Uczyń 
to, ale za Mszę św. się nie płaci 

  

Modlitwa Eucharystyczna Mszy św. uczy nas, 
abyśmy „zawsze i wszędzie składali dziękczynienie”, 
czyniąc z naszego życia wolny i bezinteresowny dar 
miłości, oraz budowali konkretną komunię w 
Kościele i ze wszystkimi – powiedział Ojciec Święty 
podczas  audiencji ogólnej. 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Kontynuujemy katechezy o Mszy św. W tej 
katechezie zastanowimy się nad Modlitwą 
Eucharystyczną. Po zakończeniu obrzędu złożenia 
darów chleba i wina rozpoczyna się Modlitwa 
Eucharystyczna, która określa celebrację Mszy św. i 
stanowi jej wydarzenie centralne, ukierunkowane ku 
Komunii Świętej. Odzwierciedla ona to, co uczynił 
sam Jezus, przebywając z apostołami przy stole 
podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy „składali 
dziękczynienie” nad chlebem, a następnie kielichem 
wina (por. Mt 26,27; Mk 14,23; Łk 22,17.19; 1 Kor 
11,24). Jego dziękczynienie jest przeżywane na 

nowo w każdej naszej Eucharystii, łącząc nas z Jego 
ofiarą zbawienia. 
W tej uroczystej modlitwie Kościół wyraża to, co 
czyni, sprawując Eucharystię; zwraca uwagę na 
motyw, dla którego ją celebruje, to znaczy czynienie 
komunii z Chrystusem prawdziwie obecnym w 
konsekrowanym chlebie i winie. Zaprosiwszy lud, by 
wzniósł serca do Pana i składał Mu dzięki, kapłan 
głośno wypowiada modlitwę w imieniu wszystkich 
obecnych, zwracając się do Ojca przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym. „Znaczenie tej 
modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie 
wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu 
wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary” (Ogólne 
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 78). Żeby 
zaś się zjednoczyć, musi rozumieć. Dlatego Kościół 
chciał, aby ta celebracja była sprawowana w języku 
zrozumiałym dla ludzi, aby zjednoczyli się w 
uwielbieniu, w tej wspaniałej modlitwie z kapłanem. 
Rzeczywiście, „ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii 
są jedyną ofiarą” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 
1367). 
W Mszale są różne formularze Modlitwy 
Eucharystycznej. Każdy z nich składa się z 
elementów charakterystycznych, które teraz 
chciałbym przypomnieć (por. Ogólne Wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego, 79; Katechizm Kościoła 
Katolickiego 1352/54). Przede wszystkim jest to 
prefacja, będąca dziękczynieniem za dary Boga, 
szczególnie za posłanie swego Syna jako 
Zbawiciela, zakończona aklamacją „Święty, Święty”. 
Jest ona zazwyczaj śpiewana; całe zgromadzenie 
jednoczy swój głos z głosem aniołów i świętych, aby 
wychwalać i wielbić Boga. 
Następnie jest przywołanie Ducha Świętego, aby 
swoją mocą konsekrował chleb i wino. Działanie 
Ducha Świętego oraz skuteczność słów Chrystusa 
wypowiedzianych przez kapłana sprawiają realną 
obecność, pod postacią chleba i wina, Jego Ciała i 
Jego Krwi, Jego ofiary raz na zawsze złożonej na 
krzyżu (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1375). 
Jezus co do tego wypowiadał się bardzo jasno: 
słyszeliśmy na początku, jak św. Paweł opowiada o 
słowach Jezusa (1 Kor 11, 23-25): „To jest Ciało 
moje… Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi 
mojej”. Nie powinniśmy oddawać się dziwnym 
myślom. O tym mówi nam wiara: to jest ciało Jezusa, 
to jest krew Pańska. Jest to „tajemnica wiary”, jak 
mówimy po konsekracji. Kapłan mówi: „oto wielka 
tajemnica wiary”, a my wyśpiewujemy aklamację. 
Sprawując pamiątkę śmierci i zmartwychwstania 
Pana, w oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót, 
Kościół składa Ojcu ofiarę, która dokonuje 
pojednania nieba z ziemią. Składa ofiarę paschalną 
Chrystusa, ofiarowując się wraz z Nim i prosząc 
przez Ducha Świętego, by stać się „jednym ciałem i 
jedną duszą w Chrystusie” (III Modlitwa 
Eucharystyczna, por. Sacrosanctum Concilium, 48, 

http://info.wiara.pl/doc/4547623.Papiez-Chcesz-zlozyc-ofiare-Uczyn-to-ale-za-Msze-sw-sie-nie


Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 79 f). 
Kościół pragnie zjednoczyć się z Chrystusem i stać 
się z Panem jednym ciałem i jedną duszą. To 
właśnie jest łaską i owocem Komunii sakramentalnej: 
karmimy się Ciałem Chrystusa, abyśmy my, którzy je 
spożywamy, stali się Jego Ciałem żyjącym dzisiaj w 
świecie. 
Kościół, będący misterium komunii, jednoczy się z 
ofiarą Chrystusa i z Jego wstawiennictwem. W tym 
świetle na malowidłach zachowanych w 
katakumbach Kościół często jest przedstawiany jako 
kobieta na modlitwie, z szeroko otwartymi 
ramionami, w postawie orantki. - Kościół się modli. 
Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich mówiący 
o tym, że kiedy Piotr był w więzieniu, „Kościół modlił 
się za niego nieustannie do Boga” (Dz 12,5). Kościół 
modlący się. A kiedy idziemy na Mszę św., udajemy 
się po to, aby urzeczywistniać to właśnie: modlący 
się Kościół. - Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął 
ramiona na krzyżu, Kościół ofiarowuje się i wstawia 
za wszystkich ludzi przez Niego, z Nim i w Nim” 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1368). 
Modlitwa Eucharystyczna jest prośbą do Boga, aby 
zgromadził wszystkie swoje dzieci w doskonałej 
miłości, w jedności z papieżem i biskupem, 
wymienionymi z imienia. Jest to znak, że 
sprawujemy Eucharystię w jedności z Kościołem 
powszechnym i Kościołem partykularnym. Błaganie 
to, podobnie jak ofiara, jest przedstawiane Bogu za 
wszystkich członków Kościoła, żywych i umarłych, 
oczekując błogosławionej nadziei, że będą mieli 
udział w wiecznym dziedzictwie nieba, z Maryją 
Dziewicą i świętymi (por. Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 1369-1371). W Modlitwie 
Eucharystycznej nikt i nic nie jest zapominane, ale 
wszystko zostaje doprowadzone do Boga, jak 
przypomina kończąca ją doksologia. Nic nie jest 
zapomniane. I kiedy ja czy moi krewni jesteśmy w 
potrzebie, czy kiedy oni przeszli z tego do innego 
świata, mogę o tym wspomnieć, czy to milcząco, czy 
też pisząc imię, aby zostało dołączone. Ile za to 
trzeba zapłacić? Nic, bo za Mszę św. się nie płaci! 
Msza św. jest ofiarą Chrystusa darmo daną. 
Odkupienie jest darmo dane. Jeśli chcesz złożyć 
ofiarę – uczyń to, ale za Mszę św. się nie płaci. 
Ważne, aby to zrozumieć. 
Być może tę skodyfikowaną formułę modlitwy 
możemy odczuwać jako nieco odległą, ale jeśli 
dobrze zrozumiemy jej znaczenie, to na pewno 
będziemy w niej lepiej uczestniczyli. Wyraża ona 
bowiem to wszystko, czego dokonujemy podczas 
celebracji eucharystycznej. Ponadto uczy nas ona 
pielęgnowania trzech postaw, które powinny być 
zawsze obecne w uczniach Jezusa: po pierwsze, 
nauczenia się abyśmy „zawsze i wszędzie składali 
dziękczynienie”, a nie tylko przy pewnych okazjach, 
gdy dobrze się układa; po drugie czynienia z 
naszego życia daru miłości, wolnego i 

bezinteresownego; po trzecie budowania konkretnej 
komunii w Kościele i ze wszystkimi. Zatem ta 
centralna modlitwa Mszy św. stopniowo nas 
wychowuje, abyśmy czynili z naszego życia 
«Eucharystię»- czyli dziękczynienie”. 
 

OGŁOSZENIA DROBNE 
 Potrzebna osoba do pomocy przy chorym, od zaraz, 

godziny do uzgodnienia. Zapłata czekiem. Kontakt: 

Stanisława: (630) 687-2195 

 Do wynajęcia dom w Bloomingdale, 3 sypialnie,  2½ 

łazienki, wykończona piwnica, garaże, bardzo dobre 

szkoły. Kontakt: Ewa Anna:(630)279-9000 

 Do sprzedania dom w Bloomingdale z osobnym 

mieszkaniem dla rodziny, 4 sypialnie, 2 łazienki, 2 

kuchnie, pralnia, garaże, nowy dach. Kontakt: Ewa 

Anna:(630)279-9000 

 Darmowa pomoc w wypełnianiu form imigracyjnych. 

Kontakt: Monika: ( 630) 362-8072  

 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 

 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 

 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 
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