
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 29 kwietnia –  Piąta Niedziela 
Wielkanocna  
Wejście: 

Niechaj z nami będzie Pan. (302) 
Ofiarowanie:  

O dniu radosny ( 124) 
Komunia św:  

 Ref:  Jam  jest  winorośl pozostając  we  mnie 

           w  Mojej  Miłości  zaowocujesz . 
1. Jak  Ojciec, który Mnie umiłował tak Ja  was 
umiłowałem 
pozostań w  Mojej  Miłości ,ponieważ  radość 
jest pełna 
 Ty  zostań we mnie  zaszczepiony  w  niebie 
 na zawsze w tej Mojej  łaskawości.   
Ref: 
 2. Gałęzie  szczepione w  moim  ogrodzie ,  

JA  mieszkam w tobie i  wszystkich  was ,  
do wyjątkowego  życia  w was i wyjątkowej 
Milosci. 
Gałąź  ,która przyniesie owoce dobre owoce 
 miłości. 
  Ref: 
Pan Jezus już się zbliża (154) 

Dziękczynienie: 

Pan  ma  wielką  moc , Pan ma wielką moc ! 
 W Nim cała nasza  siła , Alleluja , Alleluja , 
Cała nasza  siła , Alleluja !     x 3 
Zakończenie: 

Otrzyjcie już łzy, płaczący (125) 
 

 Czytania:   

Dz 9, 26-31  Ps 22  1 J  3,18-24 
 J 15, 1 -8 
 

 Psalm responsoryjny 
 Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.  
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Dziś przez dłuższą chwilę 
odczułam mękę Pana Jezusa, 
wtem poznałam,  jak wiele dusz 
potrzebuje modlitwy. Czuję, że się 
przemieniam cała w modlitwę, by 
wyprosić miłosierdzie Boże każdej duszy. O 
Jezu mój, przyjmuję Cię do serca, Jako zakład 
miłosierdzia dla dusz. (Dz 996) 

 

ROZWAŻANIA –Piąta Niedziela Wielkanocna 
Krzew winny 
tworzą pnącza, 
wyrastające z 
pnia. Z tych 

zdrewniałych 
każdej wiosny 

wyrastają 
latorośle. Warto 

obserwować rozrost krzewu oraz jej coroczne 
odradzanie się. Winorośl najczęściej była 
utożsamiana z bogactwem, dostatkiem i 
szczęśliwością. Szczególną rolę krzew winny 
zyskuje w Nowym Testamencie, gdzie Jezus 
utożsamia się z nim: „Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a 
Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Jedność z 
Chrystusem jest sprawą miłości, która daje 
życie, jest zawsze świeża i nowa. Ten, kto zbliża 
się do Boga, rozwija komunię z Nim, staje się 

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


Jego przyjacielem. Natomiast życie 
chrześcijanina, który nie szuka umocnienia w 
Chrystusie, pozostaje całkowicie bezowocne. 
Nasza wspólnota z Chrystusem jest możliwa 
dzięki obecności łaski uświęcającej w naszym 
sercu. Dzięki współpracy nią wzrastamy w 
świętości. Trzeba więc zatroszczyć się przede 
wszystkim o religijny tryb życia, o życie Boże w 
nas, o wierność woli Bożej wyrażonej w 
„Dekalogu” i „Kazaniu na Górze”. Do tego jest 
potrzebny ciągły rozwój modlitwy, zarówno 
indywidualnej, jak i wspólnotowej. Pokarmem, 
który ubogaca nasze życie duchowe, jest słowo 
Boże oraz korzystanie z sakramentów, 
zwłaszcza spowiedzi oraz Komunii Świętej. 
Uczestnicząc natomiast w liturgii włączamy się 
w rytm roku liturgicznego, w którym Kościół 
odsłania całe misterium Chrystusa. Dzięki 
zaangażowaniu w rozwój duchowy, dokonujący 
się we wspólnocie Kościoła, możemy walczyć ze 
złem, ale i pomnażać dobro. 
Chrześcijanin to człowiek, który na wzór św. 
Pawła daje swoim życiem gorliwe świadectwo 
przynależności do Chrystusa. Dzięki miłości 
wobec Boga wzrasta w nim również bliskość 
wobec innych. Papież Benedykt XVI w encyklice 
„Deus caritas est” napisał: „Kto do Boga 
zmierza, nie oddala się od ludzi, ale staje się im 
prawdziwie bliski” (nr 42). Jan Apostoł 
przypomina, że mamy miłować nie „słowem i 
językiem, ale czynem i prawdą”. W Liście „Novo 
millennio ineunte” św. Jan Paweł II napisał: 
„Duchowość komunii to zdolność odczuwania 
więzi z bratem w wierze, postrzegania go jako 
‘kogoś bliskiego’, co pozwala dzielić jego radości 
i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i 
zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu 
prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość 
komunii to także zdolność dostrzegania w 
drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest 
w nim pozytywne, a co należy czynić i cenić jako 
dar Boży.... to umiejętność „uczynienia miejsca” 
bratu, wzajemnego „noszenia brzemion” i 
odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie 
nam zagrażają, rodząc rywalizację, 
bezwzględne dążenie do kariery, nieufność” (nr 
43). 
Obfite owocowanie jest związane z trwaniem we 
wspólnocie z Chrystusem. Inna możliwość by 
wzrastać, rozwijać się i owocować nie istnieje. 
Mamy stawać się żywą latoroślą, pozwalając 
Panu oczyszczać nas z tego, co powoduje 
nasze duchowe obumieranie. Wzorem komunii z 

Bogiem wierności jest dla całego Kościoła 
Maryja, z którą łąki umajone wyśpiewują hymn 
uwielbienia na cześć Stwórcy. 
ks. Leszek Smoliński 
 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Piąta Niedziela Wielkanocna – 29 kwietnia,    
6:00pm( Sobota) ++ Tomasz i Irena 
Buczakowscy w rocznicę śmierci; Katarzyna, 
Andrzej i Rozalia 
7:00am   + Władysław Dąbrowski w rocznicę 
śmierci; O Boże błogosławieństwo dla Doroty w 
dniu urodzin    
9:00am  Intencja Dziękczynna  Pierwszej 
Komunii świętej  
11:00am  Intencja Dziękczynna  Pierwszej 
Komunii świętej  
1:00pm  Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i 
Boże błogosławieństwo dla Longiny i Krzysztofa 
w rocznicę ślubu 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm   + Wacław Cyniak w 2 rocznicę śmierci 
        
Poniedziałek –30 kwietnia     
8:00am   +  Zdzisław Dzierżonowski    
7:00pm    + Jadwiga Czuba    
7:00pm    + Polly Strzewski   
 
 Wtorek  –  1 maja, świętego Józefa 
Robotnika  
8:00am   +  Władysław Gąbka    
7:00pm  + Antoni Klimaszewski 
7:00pm  O potrzebne łaski dla Józefy i Ignacego 
Cieluch  
7:00pm  Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki 
najświętszej dla Stanisławy Bafia w dniu urodzin 
 
Środa   –2 maja, świętego Anastazego   
8:00am     O powrót do zdrowia dla Tima    
8:00am   + Władysław Gąbka      
7:00pm   W intencji grupy modlitewnej Królowej 
Pokoju      
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla Karolinki 
z okazji 7 urodzin   
 

Czwartek  – 3 maja, Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski 
8:00am     O Boże blogosławieństwo i dalsze 
łaski dla Krystyny w rocznicę urodzin    
8:00am   O Boże błogosławieństwo dla Marioli z 



okazji urodzin 
8:00am   + Władysław Gąbka    
7:00pm + Józefa Pelc   
 
Piątek  – 4 maja, świętego Floriana 
8:00am     +  Władysław Gąbka    
8:00am   O Boże błogoslawieństwo dla 
Maksymiliana z okazji 1 urodzin 
7:00pm   O Boże  błogosławieństwo dla wnuczki 
Poli z okazji przyjęcia Pierwszej Komunii świętej    
 
Sobota  – 5 maja  
8:00am     +  Władysław Gąbka    
8:00am   O Boże błogoslawieństwo dla Joanny 
z okazji urodzin 
9:00am   O Boże błogosławieństwo dla Joanny 
z okazji urodzin 
 
Szósta Niedziela Wielkanocna – 6 maja    
6:00pm( Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am   + Elżbieta Rogalski    
9:00am  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Maksymiliana Piaseckiego w 1 
rocznicę urodzin  
11:00am  O Boże błogoslawieństwo dla Dzieci z 
okazji pierwszej rodcznicy Komunii świętej  
1:00pm  + Stanisława Kijas 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Elżbiety i Wojciecha 
Kuźnickich z okazji 40 rocznicy rocznicy ślubu 
                   

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W czwartek 3 maja zostaną 
ochrzczeni:   Leon Pio Dobek; w 
niedzielę 13 maja: Alyana Palak. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 9 maja 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  12 maja 2018 
o godz. 11:00am dla dzieci ze szkół 
w Schaumburgu, Itasca i Naperville.  
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:   26 maja: przez 
Magdalena Jadwiga Mokrzycka i 
Michał Polarczyk; 2 czerwca przez: 
Małgorzata Surożyńska i Rafał 
Puchlik.  
Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej 
drodze życia! 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  22 kwietnia: $11,052.00 
Składka na Misje w Wienamie:  $  9,385.00 
Zwiastowanie Pańskie:  $  457.00 
Lampki:  $ 623.00 
Pladges:  $ 1, 165.00 
 
Donacje na potrzeby kościoła 
Ernest  i  Marianna Wright                $    1,000.00 
Stefan i  Zofia Andrychowski            $     205.00 
Tomasz i  Katarzyna Nietupski         $     200.00 
Wojciech  i Małgorzata Rulka           $     200.00 
Frank Mikus                                      $     150.00 

 
ZOBOWIĄZANIA-PLEDGES 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Jacek i Marzena 
Flis, Stanisław i Alfreda Konieczek, Zbigniew i 
Teresa Pacyniak, Maria Slowik, Kazimierz i 
Izabela Wiatr oraz Arkadiusz Zwierniak.  
 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 29  kwietnia zostanie zebrana  
druga taca na  Catholic Home Mission . 

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 
 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE  

W naszej wspólnocie 
Nabożeństwo  Majowe będzie 
odprawiane w kościele od 
poniedziałku do piątku oraz w 
niedzielę o godz. 6:30pm; w 
sobotę o godz. 5:30pm. 
Nabożeństwo Majowe dla 
dzieci będzie odprawiane przy 
figurce Matki Bożej w środy o 

godz. 6:00pm, a młodzież zapraszamy na 
wspólny śpiew Litanii Loretańskiej w środę, po 
wieczornej Mszy świętej, pod figurę Matki Bożej. 
 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 
POLSKI  
Naród Polski wielokrotnie w 
ciągu swych dziejów 
doświadczał szczególnej 
opieki Matki Bożej. Moc tej 
opieki zajaśniała wyjątkowo 
podczas najazdu 
szwedzkiego. Po cudownej 
obronie Jasnej Góry przed 
Szwedami, król Jan 
Kazimierz 1 kwietnia 1656 
uroczystym aktem oddał 
nasz kraj pod opiekę Matki 
Bożej, obierając Ją Królową Polski. Po 
odrodzeniu Polski, Papież Pius XI ustanowił w 
1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w 
pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję 
Pannę Królową Polski, główną patronką kraju, 
obok świętych biskupów i męczenników: 
Wojciecha i Stanisława. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA  
Szkoła Siostry Faustyny   Biały 
Tydzień 

Niedziela, 29 kwietnia, godz. 9:00 
dzieci z Grupy 1 

Niedziela, 29 kwietnia, godz. 11:00 dzieci z 
Grupy 2 

Poniedziałek, 30 kwietnia, godz. 7:00pm -
 Rozdanie obrazków komunijnych 

Wtorek, 1 maja,  godz. 7:00pm 

Środa, 2 maja, godz. 7:00pm –  Poświęcenie 
pamiątek komunijnych 

Czwartek, 3 maja, godz. 7:00pm – Zawierzenie 
Matce Bożej 
Piątek, 4 maja, godz. 7:00pm - Wręczenie 
książeczek pierwszopiątkowych 

  AKCJA ŚWIĄTECZNE JAJKO - 
PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia 
naszej akcji „ Świąteczne Jajko” składamy 
serdeczne podziękowania. Ogólna zebrana 
suma wynosi $ 6, 083.00.  
Wszystkim Serdeczne Bóg Zapłać !!! 
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o 
zbadanie ważności 
małżeństwa. Spotkanie - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w 
zakrystii. 
 
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!  
Chór  im. św. Jana 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. 
 
PROŚBA O POMOC!!!  
 
Justyna Drąg, 22 lata, z Tarnowa. Siedem lat 
temu wykryto u niej złośliwy nowotwór mózgu ( 
pineoblastoma). Jej stan z każdym dniem się 
pogarsza. Ostatnia szansa to chemioterapia i 
immunoterapia w klinice w Monterey. Podajemy 



linki do stron gdzie można znaleźć informacje na 
temat choroby Justyny i gdzie można przesłać 
pomoc na leczenie: 
 
https://www.gofundme.com/help-justyna-beat-
cancer 
https://www.siepomaga.pl/ratujemy-justyne 
 
 
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  
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  

https://www.gofundme.com/help-justyna-beat-cancer
https://www.gofundme.com/help-justyna-beat-cancer
https://www.siepomaga.pl/ratujemy-justyne
http://bit.ly/2w65Pow
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


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 
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. 
 
 

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


ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 
7 lat do zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz. 5:00pm - 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół 
prowadzony jest przez panią Irenę Jarocińską: 
(630) 776-5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy. Dlatego jest 
otwarte w naszej Parafii Poradnictwo Rodzinne, w 
którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie 
można umówić się telefonicznie, dzwoniąc (630) 
582-1505. 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 
po mszy świętej o godz. 6:00pm 
odbywa się spotkanie modlitewne 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. 
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem 
i szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa 
się we wtorek o godz. 8:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem 
alkoholowy – przyjdź do nas. Podzielimy się z 
Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:00pm w Centrum Pastoralnym. Kontakt: 
(847) 962-0677 lub (630) 442-3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich 
chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna 
Zygadło:  
(630) 6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 

Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce na 
balkonie i czynna jest w niedzielę pomiędzy 
Mszami. Wypożyczyć w niej można książki 
religijne i patriotyczne. 
 
GRUPA  MODLITEWNA  KRÓLOWEJ 
POKOJU 
Celem grupy jest modlitwa różańcowa m.in. o 
pokój na świecie, zwycięstwo Chrystusa i Jego 
Królestwa, za papieża, biskupów i kapłanów, 
chorych. 
 Spotkania grupy odbywają się w każdą I środę 
miesiąca po wieczornej Mszy św. Kontakt: Maria 
Michalska, tel.: (224) 659-31-98. Opiekunem 
duchowym jest Ks. Proboszcz. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć – 1  kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych 
Małżeństw S CHAR organizuje Warsztaty 
Rozwoju Duchowego, których opiekunem 
duchowym jest ks. Mirosław Stępień SChr. 
Spotkania odbywają sie w drugi i czwarty piątek 
miesiąca w Centrum Pastoralnym. 
 

W walce ze złem możemy 

liczyć na Bożą pomoc 

  

Na znaczenie pomocy Boga i Kościoła w walce 

ze złem wskazał Ojciec Święty podczas  

audiencji ogólnej. 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Kontynuujmy naszą refleksję nad Chrztem w świetle 
Słowa Bożego. 
Ewangelia oświeca kandydatów i pobudza do 
posłuszeństwa wiary: „Chrzest jest bowiem w 
szczególny sposób «sakramentem wiary», ponieważ 

http://papiez.wiara.pl/doc/4668145.W-walce-ze-zlem-mozemy-liczyc-na-Boza-pomoc
http://wf3.xcdn.pl/files/18/04/25/648038_4gfQ_09080820Tance2023_83.jpg


jest sakramentalnym wejściem w życie wiary” 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1236). A wiara 
jest powierzeniem siebie Panu Jezusowi, 
uznawanemu za „źródło wody [...] ku życiu 
wiecznemu” (J 4,14), „światłość świata” (J 9,5), 
„życie i zmartwychwstanie” (J 11, 25), jak naucza 
droga, którą także dzisiaj przebywają katechumeni, 
będący już blisko przyjęcia sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej. Wychowani słuchaniem Jezusa, 
Jego nauczaniem i Jego dziełami, katechumeni 
przeżywają na nowo doświadczenie Samarytanki 
spragnionej wody żywej, niewidomego od urodzenia, 
który otwiera oczy na światło, Łazarza 
wychodzącego z grobu. Ewangelia niesie w sobie 
siłę, by przemienić tych, którzy przyjmują ją z wiarą, 
wyrywając ich z panowania złego, aby nauczyli się 
służyć Panu z radością i nowością życia. 
Do źródła chrzcielnego nigdy nie idziemy sami, ale 
towarzyszy nam modlitwa całego Kościoła, jak 
przypomina litania do wszystkich świętych, 
poprzedzająca modlitwę egzorcyzmu i 
przedchrzcielne namaszczenie olejem 
katechumenów. Są to gesty, które od czasów 
starożytnych, zapewniają tych, którzy przygotowują 
się do odrodzenia jako dzieci Boże, że modlitwa 
Kościoła pomaga im w walce ze złem, towarzyszy im 
na drodze dobra, pomaga im uciec od władzy 
grzechu, aby przejść do królestwa Bożej łaski. 
Modlitwa Kościoła. Kościół modli się za wszystkich, 
modlimy się za siebie a także za innych. To piękne 
modlić się za innych. Nawet jeśli nie mamy nikogo 
blisko, warto modlić się za tych, którzy są w 
potrzebie, za niewierzących. W ten sposób łącząc 
się w Kościele modlimy się za innych. Nie 
zapominajcie: modlitwa Kościoła trwa nieustannie, a 
my musimy wejść w tę modlitwę i modlić się za cały 
lud Boży i za wszystkich potrzebujących modlitwy. 
Dlatego droga katechumenów dorosłych jest 
naznaczona przez powtarzające się egzorcyzmy 
wypowiadane przez kapłana (por. KKK, 1237), czyli 
modlitwy, proszące o wyzwolenie od wszystkiego, co 
oddziela od Chrystusa i przeszkadza wewnętrznemu 
zjednoczeniu z Nim. Także dla dzieci prosimy Boga, 
by uwolnił je od grzechu pierworodnego i uświęcił 
jako mieszkania Ducha Świętego (por. Obrzęd 
Chrztu Dzieci, n. 56). Trzeba modlić się za dzieci, za 
ich zdrowie duchowe i cielesne. To sposób 
chronienia dzieci poprzez modlitwę. Jak 
zaświadczają Ewangelie, sam Jezus walczył i 
wypędzał demony, aby ukazać nadejście królestwa 
Bożego (por. Mt 12,28): Jego zwycięstwo nad 
władzą Złego pozostawia wolną przestrzeń dla 
panowania Boga, które raduje i jedna z życiem. 
Chrzest nie jest formułą magiczną, ale darem Ducha 
Świętego, który uzdalnia tego, kto go otrzymuje „do 
walki ze złym duchem”, wierząc, że „Bóg posłał na 
świat swojego Syna, aby zniszczyć władzę szatana i 
przenieść człowieka z ciemności do przedziwnego 

królestwa światła” (por. Obrzęd chrztu dzieci, n. 49). 
Z doświadczenia wiemy, że życie chrześcijańskie 
zawsze podlega pokusie oddzielenia się od Boga, od 
Jego woli, od komunii z Nim, aby powrócić do 
więzów ziemskich pokus. Chrzest przygotowuje nas, 
daje nam moc do tej codziennej walki, także walki z 
diabłem, bo jak mówi św. Piotr jest „jak lew ryczący 
krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5,8), zniszczyć. 
Oprócz modlitwy, jest też namaszczenie na piersi 
olejem katechumenów, którzy „otrzymują w nim siłę, 
by wyrzec się szatana i grzechu, zanim zbliżą się do 
źródła i odrodzą się w nim do nowego życia” 
(obrzędy błogosławieństwa olejów: wprowadzenie, n. 
3). Ze względu na to, że olej przenika do tkanek 
ciała, przynosząc mu korzyści, starożytni zapaśnicy 
zwykli byli namaszczać się olejem, aby wzmocnić 
mięśnie i łatwiej uciec przed uściskiem przeciwnika. 
W świetle tej symboliki, pierwsi chrześcijanie przyjęli 
zwyczaj namaszczania ciała kandydatów do chrztu 
olejem poświęconym przez biskupa, aby zaznaczyć 
tym „krzyżmem zbawienia”, że moc Chrystusa 
Zbawiciela umacnia, by walczyć ze złem i 
przezwyciężyć je (por. Obrzęd chrztu dzieci, n. 98). 
Trudno jest walczyć ze złem, uciekać od jego 
podstępów, odzyskać siły po męczącej walce, ale 
musimy wiedzieć, że całe życie chrześcijańskie jest 
walką. Ale musimy też wiedzieć, że nie jesteśmy 
sami, że Kościół modli się, aby jego dzieci, 
odrodzone w Chrzcie św. nie uległy zasadzkom zła, 
ale pokonały je mocą Paschy Chrystusa. Umocnieni 
przez zmartwychwstałego Pana, który pokonał 
księcia tego świata (J 12, 31), także i my możemy 
powtarzać z wiarą świętego Pawła: „Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Wszyscy 
możemy zwyciężyć, ale z mocą pochodzącą od 
Jezusa. Dziękuję. 
 

WIELKA SOBOTA 

 

 
 



 

 
 

OGŁOSZENIA DROBNE 
 Wynajmę spialnię z samodzielną łazienką i kuchnią w 

Addison. Kontakt: Stanisław: (630)336-9218 

 Mamy otwarcie dla programisty –operatora na nową 

frezarkę Hass. Pełny etat lub pół etatu, praca w Elk 

Grove Village. Resume przesłać: Grzegorz: 

GSMANDRO@YAHOO.COM 

 Potrzebny pracownik do prac remontowo – 

budowlanych oraz do  stolarni. Kontakt: Dawid: (773) 

875-4567 

 Poszukiwana niania do trójki dzieci w wieku szkolnym, 

od 1 czerwca, samochód wymagany, bardzo dobre 

wynagrodzenie. Kontakt: Agnieszka: (630)457-0140 

 Poszukuję pracy nad starszą osobą w weekend lub w 

tygodniu. Posiadam doświadczenie. Podejmę się też 

pracy sprzątania domów. Najlepiej w okolicach South. 

Kontakt: Halina: (773)745-2054 

 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego w okolicach 

Glen Ellyn. Kontakt: Helena: (630)661-0015; 

(630)661-5177 

 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 

 

 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 

 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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