
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 8 kwietnia –  Niedziela Bożego 
Miłosierdzia  
Wejście: 

Ref.   Misericordias  Domini  in  aeternum 
cantabo  
 Będę  zawsze  wyśpiewywał  Miłosierdzie Pana 
       1. Confitemini  Domino quoniam bonus, 
         quoniam in aeternum misericordia  ejus. 
Ofiarowanie:  

 Podnieś  mnie  Jezu i prowadź do Ojca 
 Podnieś  mnie Jezu i  prowadź do Ojca 
 Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia 
                               Amen , Amen     x 3 
Komunia św:  

Wstał Pan Chrystus (131) 

Uwielbiamy Cię wychwalamy Cię  Miłosierdzie 
 Boże  x 3 

Dziękczynienie: 

Radośnie Panu hymn śpiewajmy (188) 
Zakończenie: 

Nasze plany i nadzieje (396) 
 

 Czytania:   
Dz 4, 32-35  Ps 118 

1 J  5,1-6 
 J 20,19-31 
 

 Psalm responsoryjny 
  Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
+ Chociaż nie jest to łatwe życ w 
ustawicznym konaniu, Być przybitą 
do krzyża różnych boleści, Jednak 
rozpalam się miłością w kochaniu, I 
jak Serafin, kocham Boga, choć 
jestem słabością. 

O, wielka to dusza, gdy wśród cierpienia, Stoi 
wiernie przy Bogu i pełni Jego wolę, I wśród 
największych tęcz i burz, jest bez pocieszenia, 
Bo czysta miłość Boża słodzi jej dolę. (Dz 995) 

ROZWAŻANIA 
Kto z nas czuje się 
człowiekiem 
niezachwianej  wiary? 
Trudności w wierze 
spotykamy wszak również 
u apostołów. I tak 

nieobecny w Wieczerniku Tomasz nie miał 
szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście. Trudno mu 
było uwierzyć w prawdę zmartwychwstania. Bał 
się, że opowieść o żyjącym Jezusie jest tanim 
sentymentalnym pocieszeniem, któremu ulegają 
jego towarzysze pod wpływem niewiast. Tomasz 
mówi również o nas, którzy patrząc na naszą 
wiarę czasem zastanawiamy się: „A jeśli to 
nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to 
zamieszanie jest wymysłem ludzkim, szukaniem 
broni przeciwko bezsensowi tego świata?”. 
Dlatego Jezus przychodzi jeszcze raz, by nie 
zostawić Tomasza samego. 
Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na 
nowo zostali przez Boga znalezieni, może 
opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. 
Bóg w pogoni za człowiekiem próbuje 
rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy 
nieprzewidziane zbiegi okoliczności, podsuwa 
książki, teksty, które pozwalają odkrywać 
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rzeczywistość znajdującą się poza codzienną 
krzątaniną. Miłosierdzie Boże dociera do nas 
przez Serce Chrystusa. To krzepiące orędzie 
kieruje Bóg szczególnie do człowieka 
udręczonego bolesnymi doświadczeniami, 
ciężarem popełnionych grzechów, skłonnego 
ulec pokusie rozpaczy. Jak naucza św. Jan 
Paweł II, „Takiemu człowiekowi ukazuje się 
łagodne oblicze Chrystusa, a promienie 
wychodzące z Jego Serca padają na niego, 
oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i 
napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom 
przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, ufam 
Tobie», które podpowiedziała nam Opatrzność 
za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten prosty 
akt zawierzenia Jezusowi przebija najgęstsze 
chmury i sprawia, że promień światła przenika 
do życia każdego człowieka” (30.04.2000). 
Obchodzona dziś Niedziela Miłosierdzia 
Bożego została ustanowiona dla całego 
Kościoła przez św. Jana Pawła II w 2000 r. Po 
raz pierwszy święta tego zapragnął sam Pan 
Jezus, zwracając się do świętej Faustyny w 
Płocku w 1931 r. (por. Dz. 49). Święto dzisiejsze 
ma służyć uwielbieniu Bożego miłosierdzia. 
Znakiem przypominającym nam o tym jest obraz 
Miłosiernego Chrystusa, z podpisem „Jezu ufam 
Tobie”, przez który Jezus obiecał udzielać łask. 
Święto dzisiejsze ma być czasem łaski dla 
wszystkich ludzi. Jezus obiecał, że kto tego dnia 
„przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 300). W 
innym miejscu powie Jezus do św. Faustyny: 
„Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza 
słaba, grzeszna – mówi Bóg – a choćby miała 
więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie 
wszystko w otchłani miłosierdzia mojego” (Dz. 
1059). Podstawowym warunkiem otwarcia się 
na Boga jest ufność. „Im dusza więcej zaufa, 
tym więcej otrzyma”. Z tego rodzi się 
miłosierdzie wobec bliźnich przez czyn, słowo i 
modlitwę (por. Dz. 742). 
Obraz Jezusa Miłosiernego to znak dla nas. Na 
nim Jezus zmartwychwstały staje przed nami 
tak, jak przed Tomaszem w Wieczerniku, 
otwiera Swój bok i mówi: Nie można pójść na 
śmierć za kogoś, kogo się nie kocha. Dotknij 
moich ran – to zapłata za twoje zbawienie! I nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Niedziela Bożego Miłosierdzia – 8 kwietnia,    

6:00pm( Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am   +  Stanisław Chlebowicz    
9:00am  + Marianna Matys w 8 rocznicę śmierci  
11:00am  + Stanisław Kahl w 3 rocznicę śmierci 
1:00pm  Za Parafian 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla Mary 
Rose Go i Edna Mancao 
            
Poniedziałek – 9 kwietnia, Zwiastowanie 
Pańskie     
8:00am  + Jadwiga Czuba 
8:00am   Za Parafian 
7:00pm    ++ Stefan Marzec w rocznicę śmierci; 
Tomasz i Józefa Marzec   
 
 Wtorek  –  10 kwietnia  
8:00am + Zofia Wiejacha w 4 rocznicę śmierci  
7:00pm  + Jadwiga Czuba 
7:00pm  + Stanisław Chlebowicz 
 

Środa   – 11 kwietnia   
8:00am   +  Jadwiga Czuba 
7:00pm   + Jan Klimas   
7:00pm   + Żaklin Ciupek w 8 rocznicę śmierci   
 

Czwartek  – 12 kwietnia 
8:00am   +  Ksiądz Prałat Józef Kocoł 
7:00pm   +  Jadwiga Czuba    
7:00pm  , + Bożena Wieczorek   
 
Piątek  – 13 kwietnia 
8:00am   +  Eugeniusz Ciepiela 
7:00pm   ++ Weronika i Stefan Konieczek   
7:00pm   +  Jadwiga Czuba    
 
Sobota  – 14 kwietnia  
8:00am   ++ Krystyna i Kazimierz Szulczewski 
8:00am + Bożena Wieczorek w 2 miesiące po 
śmierci   
9:00am   +  Jadwiga Czuba    
 
Trzecia Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia,    
6:00pm( Sobota) + Adam Płatek w 12 rocznicę 
śmierci 
6:00pm( Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 
członków grupy AA i ich rodzin w 9 rocznicę 
powstania 
7:00am   +  Władysław Dąbrowski w rocznicę 
śmierci    



9:00am  O Boże blogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej dla Kacpra Gębarowskiego  
11:00am  O Boże blogosławieństwo i opiekę 
matki Bożej dla Wiktorii i Mikołaja z okazji 
urodzin 
1:00pm  ++ Paulina i Jan malinowski; Janusz 
Leszczyński 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm   ++ Antoni i Stanisława Popławscy 
                   

SAKRAMENTY 
 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 8 kwietnia zostaną 
ochrzczeni: Viktoria Marianna 
Mrozek; Olivier Tylewski; Timothy 
Zapotoczny; Filip Zbigniew Gryszówka,            w 
niedzielę 22 kwietnia: Aleksander Henryk 
Radzki; Vivienne Stephanie Grojec; Olivia 
Wrobel, Victoria Mijal. Spotkanie dla rodziców i 
rodziców chrzestnych odbędzie się w środę, 18 
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  1 kwietnia: $ 15,478.00 
Składka budowlana: $  37,354.00 
Ziemia Święta:  $ 3,165.00 
Adoracja Krzyża:  $  1,900.00 
Wielki Czwartek:  $  1,795.00 
Wielka Sobota:  $ 2,776.00 
Pledges: $ 960,00. 
Lampki:  $  1,184.00 
Sklepik:  $  3,302.00 
 
Zobowiązania - Pledges 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 

ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Tadeusz i 
Barbara Bochnia, Czesław i Ewa 
Burzawa, Wojciech i Barbara 
Cholewa, Grzegorz Grygo, Mieczysław i Jolanta 
Kaczmarczyk, Mariusz i Maria Onak, Dariusz i 
Joanna Pawlik, Maria Slowik, Christopher i 
Margaret Stelmach, Mirosław i Agnieszka 
Suliba, Kazimierz i Izabela Wiatr oraz Arkadiusz 
Zwierniak. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 15  kwietnia zostanie zebrana  
druga taca na  Catholic Annual Appeal. 

Z ŻYCIA PARAFII 

NASZA PARAFIA POJAWIŁA SIE NA 
FACEBOOK'U.  

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjecia i 
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia 

Milosierdzia Bozego w Lombard" 

 
 
Informujemy, że nasza strona parafialna jest 
już dostępna: www.milosierdzie.us 
 
ŚWIĘTO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA (Uroczystość 
Odpustowa): 
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. 
 
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  8 
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.  
 

 

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. 
 

 

 
 
Zapraszamy do podjęcia corocznego dzieła 
modlitwy w obronie dzieci nienarodzonych, 
którym grozi zagłada. Uroczysta Msza św z 
ceremonią przyrzeczeń odbędzie się w 
poniedziałek 9 kwietnia o godzinie 19:00. 
 
„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, 
Mnie przyjmuje” (Mt 18,5) 

Odpowiedzi na najczęściej 
stawiane pytania 

Co to jest duchowa adopcja? 
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji 
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej -
 radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz 
i 10 Zdrowaś Mario) 
oraz specjalnej 
modlitwy w intencji dziecka i jego 
rodziców. 
Do modlitwy można dołaczyć 
dowolnie wybrane dodatkowe 
postanowienia. 
  
Jakie mogą być dodatkowe 
postanowienia? 

http://diecezja.waw.pl/da/modlcodz.html
http://diecezja.waw.pl/da/modlcodz.html


Dodatkowymi postawieniami mogą być na 
przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, 
adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie 
Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka 
z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, 
dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, 
koronki...). 
  
Czy można podejmować duchową adopcję 
bez dodatkowych postanowień? 
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są 
obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je 
podejmują. 
  
Jak zrodziła się duchowa adopcja? 
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się 
odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do 
modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia 
za grzechy, które najbardziej ranią Jej 
Niepokalane Serce. W roku 1987 została 
przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek 
duchowej adopcji powstał w kościele 
OO Paulinów w Warszawie. Stąd 
rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego 
granice. 
  
Jakie są owoce duchowej adopcji? 
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie 
zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem 
aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę 
w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich 
sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny 
i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga 
w szczególności ludziom młodym kształtować 
charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać 
radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
uzdalniając do postrzegania miłości i seksu 
oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i 
pozytywnego działania pogłębia sens 
zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się 
stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy 
i miłości w rodzinie. 
  
Kto może podejmować duchową adopcję. 
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, 
mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. 
Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką 
rodziców. 
  
Ile razy można podjąć duchową adopcję? 
Można podejmować ją wielokrotnie, pod 
warunkiem wypełnienia poprzednich 

zobowiązań. 
  
Czy trzeba za każdym razem składać 
przyrzeczenia? 
Tak. 
  
Czy można adoptować więcej niż jedno 
dziecko? 
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka. 
  
Czy wiemy jakiej narodowości będzie 
dziecko? 
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg. 
  
Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej 
modlitwy? 
Naszą pewność opieramy na wierze we 
Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. 
Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde 
poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością 
rodziców. 
  
Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia 
zapomni się odmówić modlitwę? 
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest 
świadome i dobrowolne zlekceważenie 
składanego Bogu przyrzeczenia. 
  
Czy przerywa się duchową adopcję, gdy 
zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas? 
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa 
duchową adopcję. Należy wtedy ponowić 
przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. 
W wypadku krótkiej przerwy należy duchową 
adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę 
o opuszczone dni. 
  
Czy duchową adopcję mogą podejmować 
osoby żyjące w związkach 
niesakramentalnych? 
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione. 
  
Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta 
przez radio? 
Tak. 
  
Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą 
być składane w formie uroczystej, wyłącznie 
w kościele w obecności kapłana? 
Wskazane jest, by przyrzeczenia były 
przeprowadzane uroczyście, chociaż można je 
złożyć także prywatnie. 
  



Czy duchową adopcję mogą podejmować 
osoby, które nie uczestniczyły 
w przygotowaniach - chore, 
niepełnosprawne, w sędziwym wieku? 
Tak. Mogą podejmować prywatnie. 
  
W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia 
prywatnie? 
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed 
Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez 
kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną 
dowolnie wybraną tajemnicę różańca 
oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla 
zapamiętania dobrze jest zapisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. 
  
Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji? 
pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową 
adopcją, 
uzyskać zgodę księdza proboszcza na 
przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji 
w kościele, 
skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, 
gdzie można uzyskać materiały, pełne 
informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu 
przyrzeczeń. 
 
 

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 

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 

http://diecezja.waw.pl/da/przyrz.html
http://diecezja.waw.pl/da/modlcodz.html
http://www.blueambertravel.com/


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 ok. 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. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy 
modlitewnej Margaretka codziennie 
modlą się za kapłanów. Spotkania 
grupy odbywają się w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o 
godz. 9:00am. Opiekunem grupy jest ksiądz 
Tomasz.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbywają  się co dwa 
tygodnie w poniedziałki w Centrum 
Pastoralnym o 20:00.    Serdecznie zaprasza 
Ksiądz Piotr. 
 
CHÓR PARAFIALNY 
Próby chóru parafialnego odbywają 
się w środy o godz. 7:30pm w 

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


Centrum Pastoralnym. Osoby, które pragną 
zapisać się do chóru, prosimy o kontakt z 
panem organistą Zbigniewem Blicharzem: .773 -
616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. 
Proboszcz. 
 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w 
poniedziałki o godz. 7:00pm w 
Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych 
grających na instrumentach dętych do wstąpienia 
w nasze szeregi. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z dyrygentem, p. Mirosławem Bogun, tel. 
(708) 404-7378. Opiekę duchową nad orkiestrą 
sprawuje ks. Proboszcz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają 
przychodzących, wskazują wolne 
miejsca w ławkach, troszczą się o 
zbieranie kolekty. Mężczyzn, 
którzy pragnęliby zostać marszałkami prosimy o 
kontakt z panem Stanisławem Bujakiem, tel. 
(630) 543-2156. 
 
GRUPA PRO-LIFE 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w 
obronie życia dzieci nienarodzonych 
przy klinice aborcyjnej „Advantage” w 
Wood Dale, IL w następujące dni: 
wtorek, czwartek, sobota od 6:00 rano; piątek od 
7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest 
nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, 
e-mail: pdw10@sbcglobal.net. 
GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup 
Żywego Różańca odbywa się w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy 
świętej o godz. 9:00am w kaplicy Św. 
Faustyny, natomiast Dziecięcego Koła 
Różańcowego po mszy świętej o godz. 11:00am 
w Bibliotece Verbum. 
 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał, jako efekt rekolekcji, 
które odbyły się w 2001 roku w 
Gdańsku-Oliwie. Rekolekcje 
zdominowane były modlitwą o 
przebaczenie i uzdrowienie relacji 
rodzice - dzieci. Także i w naszej Parafii 
powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. 

Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty 
Różańcowej proszeni są o kontakt z panią 
Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 
7 lat do zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz. 5:00pm - 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół 
prowadzony jest przez panią Irenę Jarocińską: 
(630) 776-5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy. Dlatego jest 
otwarte w naszej Parafii Poradnictwo Rodzinne, w 
którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie 
można umówić się telefonicznie, dzwoniąc (630) 
582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 
po mszy świętej o godz. 6:00pm 
odbywa się spotkanie modlitewne 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. 
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem 
i szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa 
się we wtorek o godz. 8:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem 
alkoholowy – przyjdź do nas. Podzielimy się z 
Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:00pm w Centrum Pastoralnym. Kontakt: 
(847) 962-0677 lub (630) 442-3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 

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


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. 

 

OGŁOSZENIA DROBNE 

• Do wynajęcia dom  w Glen Ellyn, 3 sypialnie, 

2 łazienki, duży ogrodzony ogród, 

wolnostojący garaż na 2 auta. Kontakt: Ewa: 

(630)290-3553  

• Kobieta z doświadczeniem zaopiekuje się 

starszą osobą w tygodniu lub na weekend. 

Kontakt: Alina (773)745-2054 

• Potrzebna niania do 10 -miesięcznego 

dziecka , okolice Addison. Kontakt: Anna 

(630) 765-4982 

• 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 

• 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 

• 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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