
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 marca –  Niedziela Palmowa  
Wejście: 

Chrystus Wodzem (207)  

Poświęcenie palm: 

Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne 

Wyszły naprzeciw Pana wołając i mówiąc: 

Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości! 

Hosanna Synowi Dawidowemu! 

Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie! 

O, Królu izraelski, Hosanna na wysokości! 

Ofiarowanie:  

Ogrodzie Oliwny (103). 
Komunia św:  

Witam Cię, witam (165) 

Dziękczynienie: 

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, 
Za dary nieskończone wielbimy Cię. 

Zakończenie: 

Stała Matka Boleściwa (109) 
 

 Czytania:  Mk 11,1-10;  

Iz 50,4-7   Ps 22 

Flp 2,6-11 
Mk 14,1-15,47 
 

 Psalm responsoryjny 
 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Prosiłam Pana, aby pewna osoba 
przyszła dzisiaj do mnie, abym 
mogła się znią jeszcze raz widzieć, 
a to będzie mi znak, że ona jest 
powołana do tego klasztoru, który 
Jezus każe mi założyć. I dziwna rzecz, że ta 
osoba przyszła i starałam się ją trochę 
wewnętrznie wyrobić. Zaczęłam jej wskazywać 
drogę zaparcia i poświęcenia, co chętnie 
przyjęła. Jednak całą tę sprawę oddałam w ręce 
Pana, aby wszystkim pokierował, jak Jemu się 
podoba.(Dz 993) 

ROZWAŻANIA 
Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej  
Liturgia Niedzieli Palmowej, zwanej Niedzielą 
Męki Pańskiej, przybliża nam zbawcze 
wydarzenia z życia Jezusa. Przypomina 
uroczysty wjazd Króla izraelskiego do 
Jerozolimy. To wydarzenie stanowi bezpośrednie 
przygotowanie do Jego męki i śmierci na Krzyżu. 
Dzisiejsza niedziela jest więc pełna dostojeństwa 
i zadumy, a entuzjazm i euforia wiwatującego 
tłumu zwiastuje bliską już zdradę. Tłum witający 
wkraczającego do Jerozolimy Pana, 
zapowiadanego przez proroków Mesjasza, rzuca 
na drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna 
Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego 
ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. 
Podobnie jest też z naszym ludzkim i 
chrześcijańskim losem. Nasza codzienność jest 
uczestnictwem w życiu Boskiego Mistrza. 
Patrząc na zapowiedź zbawczych wydarzeń, 
możemy odnaleźć w sobie zarówno porywczego 
Piotra, zrozpaczonego Judasz czy wykrzykujący 
tłum. 
Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę 
Palmową zatrzymać się na nowo nad historią 
Jezusa, który „ogołocił samego siebie” i w ten 
sposób stał się podobny do nas we wszystkim 
oprócz grzechu. To On siłą miłości do 

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


końca pokonał zło i wziął na siebie całą tajemnicę 
nieprawości, o której tak mówił św. Jan Paweł II 
w Krakowie podczas swojej ostatniej pielgrzymki 
do Polski w 2002 roku: „Człowiek […] Uzurpuje 
sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę 
życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego 
zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez 
manipulacje genetyczne i w końcu określać 
granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i zasady 
moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. 
Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos 
Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić 
‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej 
świadomości narodów. ‘Tajemnica nieprawości’ 
wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w 
którym żyjemy”. 
Doświadczając przejawów „tajemnicy 
nieprawości” w naszym codziennym życiu, z 
lękiem spoglądamy w przyszłość, pełni obaw 
przed pustką, cierpieniem i unicestwieniem. Jeśli 
chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się 
do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, by 
stać się towarzyszem naszej drogi życia, to 
musimy spojrzeć na Chrystusa na krzyż. To 
dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu zbawienie 
stało się udziałem nas wszystkich. 
Historia męki i śmierci Jezusa pogłębia naszą 
świadomość, że w trudach zmagania się o 
ewangeliczny kształt naszej codzienności nie 
jesteśmy sami. Bóg nas wspomaga. ukazuje nam 
konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła. 
To droga pięknej i konsekwentnej miłości, 
połączonej z ofiarą. Chrystus pokazuje, jak 
zwyciężać zło siłą dobra, piękna i prawdy. Sam 
nie jest poszukiwaczem taniej sensacji, ani 
poklasku wśród wiwatującego tłumu. 
Nasza miłość i jej siła wynika z naszego 
zawierzenia Bogu. Im więcej zaufamy, tym łaska 
Boża bardziej może działać w naszym życiu i 
przemieniać nas w dar dla innych. Odnówmy dziś 
nasze zaufanie wobec Ojca w niebie, który 
nieustannie troszczy się o każde ze swoich 
dzieci. Umacniajmy naszą wiarę, nadzieję i 
miłość zawierzeniem Bogu słowami Klemensa 
XI: „Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, 
że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz i jak długo 
chcesz”. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Niedziela – 25 marca, Niedziela Palmowa   
6:00pm (Sobota) + Rafał Małyszko 

7:00am +  Janina Laya 
9:00am  Z prośbą o Dary Ducha Świętego i 
opiekę Matki Najświętszej dla Macieja Nosek z 
okazji rocznicy urodzin  
11:00am  + Danuta Stachowiak w 2 rocznicę 
śmierci 
1:00pm  + Maria Matyńkowska 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm  + Halina Bukat 
                    
Poniedziałek – 26 marca,     
8:00am  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Elżbiety w dniu urodzin 
8:00am   + Ludwik Sowiński 
8:00am   + Helena Pasternak w 3 rocznicę 
śmierci 
7:00pm    + Filip Skibiński   
 
 Wtorek  –  27 marca    
8:00am   Za Parafian 
8:00am + Stanisław Sowiński  
7:00pm   O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszą dla Gabrysi Sobczak w dniu 
urodzin   
 

Środa  – 28 marca   
8:00am   + Jan Małyszko 
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 
powrót do zdrowia dla Marianny   
8:00am   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Doroty z okazji urodzin   
7:00pm   + Leonard Kozak w 1 rocznicę śmierci   
 

Czwartek  – 29  kwietnia, Wielki Czwartek 
7:30pm   Liturgia Wieczerzy Pańskiej 
   
Piątek  – 30 kwietnia, Wielki Piątek 
7:30pm Liturgia Męki Pańskiej 
 
Sobota  – 31 kwietnia, Wielka Sobota  
7:30pm Liturgia Wigilii Paschalnej 
 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 1 
kwietnia, Wielkanoc   
6:00am +  Władysława i Andrzej Gawlak 
9:00am  + Marianna i Wacław Nobis  
11:00am  + Jadwiga Czuba 
1:00pm  + Władysław Sokół w 1 rocznicę śmierci 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
                       

 
SAKRAMENTY 



 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 25  marca zostaną 
ochrzczeni: Nicolas Maciorowski; 
Kevin Peter Puchalski; w Wielką 
Sobotę 31 marca: Adrian Christian Swierc,            
w niedzielę 8 kwietnia: Victoria Marianna 
Mrozek; Olivier Tylewski; Timothy Zapotoczny. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 4 kwietnia 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.  

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  18 marca: $ 11,292.00 
Składka na dekoracje świąteczne: $ 2,940.00 
Pledges: $ 1,285,00. 
Sklepik:  $ 1,765.00 
Lampki:  $  1,170.00 
Kawiarenka:  $  800.00 
Składka zbierana w czasie bierzmowania:         

$3,188.00 
 
Donacje na potrzeby kościoła 

Stefan i Zofia Andrychowski         $ 200.00 

Maria i Kazimierz Kurpiel         $ 200.00 

Antoni i Elida Sobkowicz         $ 150.00  

Maciej i Kamila Sawicki          $ 150.00  

Kazimierz i Malgorzata Maslowiec   $ 150.00 

 
Zobowiązania - Pledges 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Anna Czyński, 
Jacek i Marzena Flis, Ryszarda i Andrzej Lupa, 

Marek i Renata Madej, Jan i Stanisława 
Merchut, Zbigniew i Teresa Pacyniak oraz 
Arkadiusz Zwierniak. 
 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 25 marca zostanie zebrana  druga 
taca na spłatę długu budowy naszego kościoła, 
w Wielki Piątek na Ziemię Świętą, a w niedzielę 

1 kwietnia 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 

 
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. 
 

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. 

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. 
 
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA W niedzielę  
kwietnia  o godz. 4:30 p.m. zapraszamy naszych 
parafian i przyjaciół na Święconkę Parafialną, 
która odbędzie się w Kings Hall Banquets w 
Lombard. Bilety w cenie: $35 dla dorosłych i $15 
dla dzieci do lat 12. Niech to będzie nasze 

parafialne, a zarazem rodzinne spotkanie, które 
przedłuży czas radości ze Zmartwychwstania 
Chrystusa.  
 

 
 
SPOTKANIE Z DOBROMIREM MAKOWSKIM!! 
Zapraszamy na Spotkanie z Dobromirem 
Makowskim,  w niedzielę 
25 marca po wieczornej 
Mszy świętej (godzina 
19:00) w Parafii Bożego 
Miłosierdzie w Lombard. 
Niesamowita i przejmująca 
historia byłego 
narkomana, złodzieja i 
chuligana, który przez kilkanaście lat szukał 
swojej życiowej ścieżki. Gdzie i kiedy ją 
odnalazł? Kto pomógł mu wrócić do "świata 
żywych"? Czym dziś zajmuje się ten młody 
człowiek, któremu kiedyś nikt nie dawał szans. 
Przyjdź, posłuchaj!!! 
 
ZAPISY DO CHÓRU 
PARAFIALNEGO!!! 
Chór  im. św. Jana 
Pawła  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.  

 
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. 

 
PORZĄDEK ADORACJI W TRIDUUM 

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2017 
 
Imię i nazwisko _____________________________ 

Adres ____________________________________ 

_________________________________________ 

Numer parafialny: ___________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  



Zapraszamy do Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w Triduum Paschalne 
poszczególne grupy istniejące przy naszej 
parafii, jak również wszystkich parafian i 
przyjaciół.  
 
WIELKI CZWARTEK 
10:00 p.m.-11:00 p.m.  Młodzież, Krąg 
Miłosierdzia i zespół Misericordia 
11:00 p.m.-12:00 a.m. Rodzice dzieci grup 
parafialnych (Ministranci, Schola dziecięca) 
12:00 a. m.-7:00 p.m. Adoracja w ciszy (do 
Liturgii Wielkiego Piątku) 
 
WIELKI PIĄTEK 
11:00 p.m.-12:00 a.m. Rodzice dzieci grup 
parafialnych (Słowa Bożego, Oaza), Schola 
młodzieżowa 
12:00 a.m.-1:00 a.m. Gorzkie Żale (trzy 
części), Chór parafialny, Orkiestra dęta 
1:00 a.m.-2:00 a.m.  Kościół Domowy, 
Róże Rodziców za dzieci 
2:00 a.m.-3:00 a.m.  Odnowa w Duchu, 
Grupa modlitewno-charytatywna 
3:00 a.m.-4:00 a.m.  Krąg biblijny 
Zacheusz, Apostolat Margaretka 
4:00 a.m.-5:00 a.m.  Lektorzy, Róże 
różańcowe 
5:00 a.m.-6:00 a.m.  Grupa Królowej 
Pokoju, Marszałkowie 
6:00 a.m.-7:00 a.m.  Straż honorowa 
NSPJ, Grupa Pro-Life 
7:00 a.m.-4:00 p.m.  Adoracja w ciszy 
 
 
STRAŻ DO GROBU PAŃSKIEGO 
Jak co roku organizujemy Straż do Grobu 
Pańskiego. Osoby, które chciałyby pełnić straź 
przy Grobie Pana Jezusa w naszym 
Sanktuarium, proszone są o konktakt z panem 
Józefem Żelazo: (630) 935-2796.  
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMII 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. 

GRUPY PARAFIALNE 

http://www.blueambertravel.com/


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  
Spotkania 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) 

Uwaga!  

1.Wszystkich nowo Bierzmowanych ze Szkoły 

Świętej Faustyny oraz osoby indywidualne (bez 

przynależności do szkoły) zapraszam w najbliższą 

środę - 28 marca na Drogę Krzyżową o 7.45 pm., a 

po niej na ROZDANIE CERTYFIKATÓW 

Bierzmowania. Koniecznie zabierzcie ze sobą 

otrzymane worki - plecaki! 

2.Wszystkich Bierzmowanych, całą młodzież i 

rodziców zapraszam w Poniedziałek Wielkanocny 

2 kwietnia na wieczorną Mszę Św. o godz. 7 pm., a 

po niej POLEWANIE WODĄ. Zadbajcie o 

nieprzemakalny strój! 

3.W środę 4 kwietnia zapraszam młodzież i 

rodziców na Mszę Św. o 7pm (rozpoczęcie 

Triduum przed Uroczystością Miłosierdzia 

Bożego), a po niej na OGNISKO i wspólną zabawę. 

Składka 10$ od rodziny na smakołyk do jedzenia - 

wpłaty u ks.Tomasza lub w zakrystii do 2 kwietnia 

włącznie.  

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 

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


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 

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


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. 
 

Fundamentem naszej nadziei 
jest Bóg 
„Nasza nadzieja nie opiera się na naszych 
zdolnościach i na naszych siłach, ale wsparciu Boga i 
na wierności Jego miłości” – powiedział Ojciec Święty 
podczas  audiencji ogólnej. 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Od kilku tygodni Apostoł Paweł pomaga nam lepiej 
zrozumieć na czym polega chrześcijańska nadzieja. 
Powiedzieliśmy, że nie jest to jedynie optymizm, ale 
coś innego, a Apostoł pomaga nam to zrozumieć. 
Dziś czyni to zestawiając ją z dwoma postawami 
wyjątkowo ważnymi dla naszego życia i 
doświadczenia wiary: „wytrwałość” i „pociecha” (w. 
4.5). W usłyszanym przed chwilą fragmencie Listu do 
Rzymian, są one wymienione dwukrotnie: najpierw w 
odniesieniu do Pisma, a następnie do samego Boga. 
Jaki jest ich najgłębszy, najprawdziwszy sens? I w jaki 
sposób rzucają one światło na rzeczywistość nadziei? 
Wytrwałość możemy również określić jako 
cierpliwość, zdolność brania na swoje barki: to 

zdolność przetrzymania, trwania w wierności, również 
wtedy, kiedy ciężar wydaje się zbyt wielki, nie do 
uniesienia i gdy jesteśmy kuszeni, by oceniać 
negatywnie i porzucić wszystko i wszystkich. 
Natomiast pociecha jest łaskę umiejętności 
zrozumienia i ukazania w każdej sytuacji, nawet tej 
najbardziej naznaczonej rozczarowaniem i 
cierpieniem, obecności i działania współczującego 
Boga. Otóż święty Paweł przypomina nam, że 
wytrwałość i pocieszenie są nam przekazywane w 
sposób szczególny przez Pisma (w. 4), całą Biblię. 
Rzeczywiście Słowo Boże przede wszystkim 
prowadzi nas, byśmy skierowali wzrok ku Jezusowi, 
aby Go lepiej poznać i upodobnić się do Niego, aby 
coraz bardziej Jego przypominać. Po drugie, Słowo 
Boże ukazuje nam, że Pan jest rzeczywiście „Bogiem 
wytrwałości i pociechy” (w. 5), który zawsze pozostaje 
wierny swej miłości względem nas, to znaczy jest 
wytrwały w miłości wobec nas, niestrudzenie nas 
kocha, i także troszczy się o nas, opatrując nasze rany 
z czułością swej dobroci i miłosierdzia, to znaczy 
pociesza nas, niestrudzenie nas pociesza. 
W tej perspektywie można także zrozumieć 
początkowe stwierdzanie Apostoła: „My, którzy 
jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić 
słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, 
co dla nas dogodne” (w. 1). To wyrażenie „my, którzy 
jesteśmy mocni” może wydawać się aroganckie, ale 
w logice Ewangelii wiemy, że tak nie jest, co więcej 
jest wręcz odwrotnie, bo nasza moc nie pochodzi od 
nas, ale od Pana. Człowiek doświadczający w swoim 
życiu wiernej miłości Boga i Jego pocieszenia jest 
zdolny do bycia rzeczywiście, a wręcz ma obowiązek 
bycia blisko braci najsłabszych i brania na siebie ich 
słabości. Jeśli jesteśmy blisko Pana, to będziemy 
mieli tę odwagę, by być blisko wobec najsłabszych, 
potrzebujących, oraz ich pocieszyć, dać im siłę. 
Oznacza to właśnie to. A możemy to uczynić bez 
samozadowolenia, ale czując się jedynie jakby 
„kanał”, który przekazuje dary Pana; i w ten sposób 
staje się konkretnie „siewcą” nadziei. Tego od nas 
chce Pan, abyśmy z tym męstwem i zdolnością 
pocieszania byli siewcami nadziei. A potrzeba dziś 
siewców nadziei i nie jest to łatwe. 
Owocem tego stylu życia nie jest jakaś wspólnota, w 
której niektórzy należą do pierwszej ligi, to znaczy są 
mocni, a inni, „drugoligowcy” są słabi. Owocem 
natomiast, jak powiada św. Paweł, jest to by „wzorem 
Chrystusa te same uczucia żywić do siebie” (w. 5). 
Słowo Boże żywi taką nadzieję, która przekłada się w 
konkretny sposób na dzielenie się we wzajemnej 
służbie. Bo nawet ci, którzy są „mocni”, wcześniej czy 
później doświadczają kruchości i potrzebują 
pocieszenia innych osób. Odwrotnie w słabości 
można zawsze zaoferować uśmiech lub pomocną 
rękę swemu bratu w potrzebie. I jest to wspólnota, 
która „zgodnie jednymi ustami wielbi Boga” (por. w. 6). 
Ale to wszystko jest możliwe, o ile umieszczamy w 



centrum Chrystusa i Jego Słowo. To On, i tylko On 
jest „mocnym bratem”, który troszczy się o nas 
wszystkich: bowiem wszyscy potrzebujemy, byśmy 
byli wzięci na barki Dobrego Pasterza i poczuli się 
objęci Jego czułym i troskliwym spojrzeniem.  
Drodzy przyjaciele, nigdy nie będziemy w stanie 
dostatecznie podziękować Bogu za dar Jego Słowa, 
który uobecnia się w Piśmie Świętym. To w nim Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa objawia się jako 
„Bóg wytrwałości i pocieszenia”. I to tam stajemy się 
świadomi tego, że nasza nadzieja nie opiera się na 
naszych zdolnościach i na naszych siłach, ale 
wsparciu Boga i na wierności Jego miłości, to znaczy 
na mocy Boga i na pocieszeniu Boga. Dziękuję. 

 

OGŁOSZENIA DROBNE 

• Kobieta z doświadczeniem zaopiekuje się 

starszą osobą w tygodniu lub na weekend. 

Kontakt: Alina (773)745-2054 

• Potrzebna niania do ośmiomiesięcznej 

dziewczynki na cały tydzień; okolice Addison. 

Kontakt: Anna (630) 65-4982 

• Prężnie rozwijająca się firma Logistyczno/ 

Spedycyjana / Transportowa 

poszukuje pracownika na pełen etat w dziale 

Importu Morskiego i Lotniczego, pozwolenie 

na pracę wymagane,  frima oferuje wysokie 

zarobki, płatne wakacje , ubezpieczenie 

zdrowotne oraz plan emerytalny. 

Z doświadczeniem lub do przyuczenia. 

Umiejętnosc obsugi komputera wymagana . 

Swoje Resume proszę przesyłać na email : 

illinoislogistics2016@gmail.com , 

Kontakt:Jakub Ligeza (630)616-5555 ext.108 

Po 15 kwietnia wynajmę sypialnię z 

samodzielną łazienką i kuchnią w Adddison. 

Kontakt: Stanisław: (630)336-9218 

• Instalacja i naprawa drzwi garażowych i 

silników. Kontakt: Krzysiek: (773)968-6861 

• 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 

• 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

mailto:illinoislogistics2016@gmail.com


 


