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LITURGIA NIEDZIELNA 

 Pieśni na 13 maja –  Siódma Niedziela 
Wielkanocna  
Wejście: 

  1.Chrystus Pan w niebo wstępuje 
    Niech się wierny lud  raduje ! 
    Na cześć  Jego  zawołajmy 
   Chwałe  Panu  zaśpiewajmy  Alleluja , Alleluja. 
 
2.  Chóry  niebian Go witają, 
     Cześć i chwałę Mu  oddają  
     Wielce cieszą sią  Anieli 
     Kiedy  Chrystusa  ujrzeli . Alleluja , Alleluja. 
Ofiarowanie:  

Nie zna śmierci Pan żywota zwr.1,4,5 ( 123) 
Komunia św:  

Pania dobry jak chleb (153) 

Dziękczynienie: 

Niech żyje Jezus (185) 

Zakończenie: 

Była cicha i piękna jak wiosna (230) 
 

 Czytania:   

Dz 1, 1-11  Ps 47  Ef 4,1 -13 
 Mk 16, 15 -20 
 

 Psalm responsoryjny 
Pan wśród radości wstępuje do nieba. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Dziś wzięlam sobie jednodniowe 
rekolekcje. Kiedy byłam na ostaniej 
nauce, kapłan ten przemówił,  jak 
bardzo świat potrzebuje 
miłosierdzia Bożego; jest to czas 
jakby wyjątkowy, że ludzkośc potrzebuje tak 
bardzo miłosierdzia Bożego i modlitwy. Wtedy 
usłyszałam głos w duszy: oto są słowa dla 
ciebie, rób wszystko co jest w twej mocy w 
dziele miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby 
czczono Miłosierdzie Moje, daję ludzkości 
ostatnią deskę ratunku – to jest ucieczkę do 
miłosierdzia Mojego, raduje się Serce Moje z 
święta tego. Po tych słowach zrozumiałam, że 
nic mnie zwolnić nie może z obowiązku tego, 
czego ode mnie żąda Pan. (Dz 998) 

ROZWAŻANIA – Wniebowstąpienie Pańskie 
Św. Jan Paweł II mówił w Krakowie 10 czerwca 
1979 m.in.: „Człowiek każdy idzie przed siebie, 
podąża ku przyszłości i narody idą przed siebie i 
ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie 
tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając 
stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, 
lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć 
świadomość celu”. 
Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi 
tajemnicę zamykającą ziemskie życie 
Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. 
Przypomina nam jednocześnie, że mamy iść 
przed siebie ze świadomością, że zdążamy do 
celu, jakim jest niebo, dom Ojca. Droga do 
Nieba wiedzie przez szarą codzienność, w której 
z jednej strony mamy unikać grzechów, a z 
drugiej – żyć w stanie łaski uświęcającej. A to 
zakłada roztropność postępowania i 
przewidywanie konsekwencji tego, co czynimy. 
Czy my idziemy tą drogą? 
Pewna legenda norweska opowiada o biednej 
kobiecie, która jako wdowa z niemowlęciem na 
ręku szukała wsparcia u różnych dobrych ludzi. 
Chodziło jej przede wszystkim o to dziecko, 
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które nazywała swoim największym skarbem na 
ziemi. Pewnego dnia przechodząc przez las 
dostrzegła drzwi prowadzące do jakiejś 
pieczary. Równocześnie usłyszała głos, by 
weszła do wnętrza. Pieczara okazała się 
skarbcem pełnym różnych kosztowności. I 
znowu usłyszała: „bierz ile chcesz, tylko nie 
zapomnij o największym skarbie”. Kobieta 
położyła dziecko w kącie, rozłożyła chustkę i 
kładła na niej: sztaby złota, naszyjniki z 
brylantów i pereł. Co jakiś czas słyszała głos: 
„bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o 
największym skarbie”. Kobieta myślała, co może 
być tym największym skarbem i dorzucała 
kolejne sztabki złota. Kiedy musiała zakończyć 
swój czas pobytu w skarbcu, wyszła 
pospiesznie, a za nią zamknęły się żelazne 
drzwi. Wtedy zastanowiła się, co miały znaczyć 
słowa o największym skarbie. I nagle 
uświadomiła sobie, że w gorączce zachłanności 
zapomniała o dziecku. I wpadła w rozpacz. 
Zaczęła dobijać się do żelaznych drzwi, ale na 
próżno. Utraciła bezpowrotnie największy skarb. 
W „Credo” wyznajemy, że Jezus „wstąpił do 
nieba; siedzi po prawicy Ojca”. Ta prawda 
stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, 
aby nie szukali nieba daleko od ziemi, nie 
szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest 
pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo w 
naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby dostrzec w 
nim Chrystusa, który jest za obłokiem 
doczesności, różnych ludzkich wad, czasami 
grzechu. Kiedy podążamy do niebieskiego celu, 
największym skarbem jest stan łaski 
uświęcającej, zjednoczenie z Bogiem, jest nim 
Jezus Chrystus. Ze spotkania z Panem, który 
wśród radości wstępuje do nieba, płynie Jego 
wezwanie – nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. 
Odnosi się to do wszystkich ochrzczonych, 
którzy w mocy Ducha Świętego wyruszą z 
orędziem Dobrej Nowiny. I w ten sposób staną 
się świadkami Zmartwychwstałego. Świadek to 
ten, kto potwierdza, poświadcza coś, ale tylko 
to, co widział, słyszał lub czego doświadczył 
osobiście. To ten, kto wyznaje wiarę, wyjaśnia ją 
słowem i przykładem życia. 
ks. Leszek Smoliński 
 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Siódma Niedziela Wielkanocna – 13 maja    

6:00pm( Sobota) ++ Stanisław i Jadwiga 
Grzybowski 
7:00am   W intencji Matek    
9:00am  W intencji Matek     
11:00am  W intencji Matek 
1:00pm  W intencji Matek    
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm   W intencji Matek    
Poniedziałek – 14 maja, świętego Macieja 
Apostoła     
8:00am   +  Zdzisław Drelich    
8:00am   +  Władysław Gąbka    
7:00pm    + Kazimiera Olender w 7 rocznicę 
śmierci    
7:00pm    ++ Franciszka i Bogusław Stepek 
 
 Wtorek  –  15 maja  
8:00am   ++ Zofia, Olimpia i Maria Gidziński   
8:00am   +  Władysław Gąbka    
7:00pm  + Agata Dziedzic w 2 rocznicę śmierci 
7:00pm  ++ Zofia i Jan Miernik 
 
Środa   – 16 maja, świętego Andrzeja Boboli   
8:00am   +  Władysław Gąbka    
8:00am     Za Parafian    
7:00pm   + Andrzej Wesołowski w rocznicę 
śmierci      
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla 
Marceliny i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu i 
dla całej rodziny   
 

Czwartek  – 17 maja 
8:00am   O Boże błogosławieństwo dla Pawła z 
okazji urodzin oraz dla jego rodziny   
8:00am   + Władysław Gąbka    
8:00am + Zdzisław w 1 rocznicę śmierci   
7:00pm + Edmund Nowacki w 15 rocznicę 
śmierci   
 
Piątek  – 18 maja 
8:00am     +  Władysław Gąbka    
8:00am   O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę Matki Bożej dla Anny Dereszkiewicz z 
okazji urodzin 
7:00pm + Bożena Wieczorek w 3 miesiąc po 
śmierci   
7:00pm   ++ Czesław Latawiec w 10 rocznicę 
śmierci, Zbigniew Wartałowicz    
 
Sobota  – 19 maja  
8:00am     +  Władysław Gąbka    
8:00am   ++ Henryk Bukowski w 3 rocznicę 
śmierci oraz za rodzinę Bukowskich i 



Sulewskich 
9:00am  + John Gneychtel 
 
Zesłanie Ducha świętego –20 maja    
6:00pm( Sobota) + Maciej Koryś w 1 rocznicę 
śmierci 
7:00am   ++ Aleksandra Jaskółka, Henryk 
Fisiorek    
9:00am  ++ Krystyna i Stanisław Miłkowscy oraz 
Sławomir Dachtera     
11:00am  + Roman Bułat w rocznicę śmierci 
1:00pm  ++ Adela i Zygmunt Ciepiela    
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm   O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej dla Kacpra Gębarowskiego    
                   

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 13 maja zostaną 
ochrzczeni:    Alyana Palak; w 
niedzielę 27 maja Michalina 
Bator. Spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 23 maja o 
godz. 7:40pm w salce w kościele. 
Rodzicom  życzymy Bożego błogosławieństwa 
w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
Biały Tydzień 13-18 maja br.: 
Szkoły w Schaumburgu, Itasca i 
Naperville.  
Niedziela, 13 maja, godz. 11:00 
a.m. Msza św. dziękczynna 
Poniedziałek, 14  maja, godz. 7:00 p.m. - 
Rozdanie obrazków komunijnych 
Wtorek, 15 maja, godz. 7:00 p.m. - 
Poświęcenie pamiątek komunijnych 
Środa, 16 maja, godz. 7:00 p.m. - Zawierzenie 
Matce Bożej 
Czwartek, 17 maja, godz. 7:00 p.m. – 
Dziękczynna modlitwa za kapłanów 
Piątek, 18 maja, godz. 7.00 p.m. Wręczenie 
książeczek pierwszo-piątkowych 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:   26 maja: przez 
Magdalena Jadwiga Mokrzycka i 
Michał Polaczyk; 2 czerwca przez: 
Małgorzata Surożyńska i Rafał 
Puchlik; 9 czerwca przez: Sylwia Bukowski i 
Alexander Mróz; oraz Katarzyna Sokolska i 
Krzysztof Kmiecik..  

Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej 
drodze życia! 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  29 kwietnia: $11,180.00 
Donacje na potrzeby kościoła 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 20 maja zostanie zebrana  druga 
taca na  Catholic Annual Appeala . 

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. 
 
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
Wszystkim Mamom, w dniu Ich 
Święta składamy nasze 
najserdeczniejsze życzenia: 
obfitości wszelkich Bożych 
darów, zdrowia, pokoju serca 



oraz opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy 
dzień Waszego życia. Dziękujemy Wam za 
Wasze dobre, kochające serca, za miłość, za 
uśmiech, za cierpliwość i Waszą obecność w 
naszym życiu. Niech Bóg obficie Wam 
błogosławi. 
 
SPOTKANIE  MŁODZIEŻY!  
Zapraszamy Młodzież i Rodziców na spotkanie 
„w duchu lednickim” 16maja – środa g. 7.45pm 
w Centrum Pastoralnym. Na spotkaniu dowiesz 
się: czym jest Ruch Lednicki, co to są tańce 
lednickie (wraz z praktyką), usłyszysz 
świadectwo młodych ludzi z tego ruchu: Rafała 
Nalepy, Żanety Marcinik i Aleksandry Hejnar. 
Ks.Tomasz Pietrzak SChr – opiekun grupy 
młodzieżowej 
 
PODZIĘKOWANIE 
Dochód z jałmużny wielkopostnej dzieci z naszej 
parafii wyniósł: 2,942.00 $. Chciałbym z całego 
serca podziękować rodzicom i dzieciom, które 
tak mocno włączyły się w tą akcje. Pieniądze 
zostały już przekazane do Domu Dziecka w 
Trzmiętowie, gdzie zostaną odpowiednio 
wykorzystane. 
ks. Piotr Janas SChr 

 
 

 
Wychowanki wraz z wychowawczyniami 

 
PIKNIK  WIOSENNY 

Serdecznie zapraszamy Parafian i 
przyjaciół naszej Parafii do 
wzięcia udziału w 
Pikniku Parafialnym ”Powitanie 
Lata, który odbędzie się w dniu 
10 czerwca  na terenie naszej 
Parafii. Piknik, to  czas zabawy, 
smakowitych dań polskiej kuchni oraz 
towarzyskich spotkań. Wszystkich sponsorów, 
którzy chcieliby wesprzeć nasz piknik, jak też 
osoby,które będą chciały wystawić swoje 
stanowiska prosimy o kontakt z Agnieszką 
Stankiewicz, tel: 630.863.3933  Całkowity 
dochód z Pikniku przeznaczony jest na spłatę 
długu budowy naszej świątyni. Panie, prosimy o 
upieczenie i przygotowanie ciasta na piknik.   
Spokanie organizacyjne związane z Piknikiem 
odbędzie sie we wtorek 15  maja, o g. 8:00 
wieczorem w Centrum Pastoralnym. Wszystkich 
pragnących włączyć sie w przygotowanie 
pikniku i przeprowadzenie go zapraszamy na to 
spotkanie. 
W dniu pikniku, 10 czerwca wyjątkowo nie 
będzie Mszy św. o godz. 3.30pm. Intencje 
zbiorowe tej Mszy św. zostaną odprawione w 
tym dniu o godz. 1 po południu. O godz. 3 po 
południu modlitwa Koronki do Bożego 
Miłosierdzia. 

tel:630.863.3933


 
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o 
zbadanie ważności 
małżeństwa. Spotkanie - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w 
zakrystii. 
 
 
REKOLEKCJE!  
Wspólnota Domowego Kościoła w Chicago, 
zaprasza na tygodniowe rekolekcje w dniach 17-
24 czerwca w Camp Vista. Więcej informacji i 
zapisy na stronie: www.domowykosciol.org lub: 
(773)290-0041Serdecznie Zapraszamy!!! 
 
WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO!  
Zapraszamy na Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego 19 maja plan czuwania na plakatach w 
lobby Kościoła. 
 
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. 
 
REKOLEKCJE!  
Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza 
rodziny do wzięcia udziału w wyjazdowych 
rekolekcjach ewangelizacyjnych, które odbędą 
się w dniach od 07/01 do 07/05 w ośrodku 
Orchard Lake w stanie Michigan.  
Zapisy tylko do 21 maja prosimy kierować do 
Magdy Zabłocki  tel. (847)387-0152 
email: info@dkoaza.com 
Chcesz zbudować dobre małżeństwo? 
Chcesz na nowo zakochać się w żonie/ w 
mężu? 
Chcesz być szczęśliwy(-a)? 
Chcesz poczuć życie? Radość każdego dnia? 
Czekamy na Ciebie! Przyjedź! 
Serdecznie zapraszamy 
 
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 

http://www.domowykosciol.org/
mailto:info@dkoaza.com


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. Spotkania młodzieżowe w maju 

rozpoczynamy Litanią Loretańską o godzinie 

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 Centrum 

http://bit.ly/2w65Pow
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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 
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 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
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Michalska, tel.: (224) 659-31-98. Opiekunem 
duchowym jest Ks. Proboszcz. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć –    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. 

 
Chrześcijanie powołani do życia 

w jedności z Chrystusem 
Papież kontynuował  swój cykl katechez o 
sakramencie chrztu świętego. 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Katecheza o sakramencie chrztu sprawia, że 
mówimy dzisiaj o świętym obmyciu, któremu 
towarzyszy wezwanie Trójcy Świętej, a mianowicie 
obrzędzie centralnym, który właściwie „chrzci” – 
zanurza - w Misterium Paschalnym Chrystusa (por. 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1239). Znaczenie 
tego gestu przypomina św. Paweł chrześcijanom w 
Rzymie, najpierw pytając: „Czyż nie wiadomo wam, 
że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy 
zanurzeni w Jego śmierć?”. Po czym odpowiadając: 
„przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 
wkroczyli w nowe życie”(Rz 6, 3-4). Chrzest otwiera 
nam bramę do życia zmartwychwstania, a nie życia 
światowego. Do życia Jezusowego. 
Chrzcielnica jest miejscem, w którym sprawujemy 
Paschę z Chrystusem! Pogrzebany jest stary 
człowiek ze swoimi zwodniczymi żądzami (por. Ef 4, 
22), aby odrodziło się nowe stworzenie. Istotnie, to 
co dawne, mięło, a oto stało się nowe (por. 2 Kor 5, 
17). W „Katechezach” przypisywanych św. Cyrylowi 
Jerozolimskiemu w następujący sposób wyjaśniono 
nowo ochrzczonym to, co się z nimi stało w wodzie 
chrztu: „W tej samej chwili umarliście i narodziliście 
się — owa zbawcza woda była dla was 
równocześnie grobem i matką” (n. 20, Mistagogiczna 
2, 4-6: PG 33, 1079-1082). Odrodzenie nowego 
człowieka wymaga, aby człowiek zepsuty przez 
grzech stał się prochem. Obrazy grobu i łona 
matczynego odnoszone do źródła chrzcielnego w 
istocie bardzo precyzyjnie wyrażają to wspaniałe, 
zachodzące poprzez proste gesty chrztu. Chciałbym 
zacytować napis, który znajduje się w starożytnym 
baptysterium rzymskim na Lateranie, gdzie czytamy 
w języku łacińskim, następujące zdanie 
przypisywane papieżowi Sykstusowi III: „Matka 
Kościół w dziewiczym porodzie wyda na świat Tych, 

których poczęła za sprawą Ducha Bożego. 
Oczekujcie królestwa niebieskiego, wy którzy 
jesteście narodzeni na nowo w tym źródle”[1]. To 
piękne: Kościół nas rodzi, Kościół jest łonem, jest 
naszą matką poprzez chrzest. 
Jeśli nasi rodzice zrodzili nas do życia doczesnego, 
to Kościół w chrzcie odrodził nas do życia 
wiecznego. Staliśmy się synami w Jego Synu, 
Jezusie (por. Rz 8,15; Ga 4, 5-7). Również Ojciec 
Niebieski sprawia, że w każdym z nas, odrodzonym 
przez wodę i Ducha Świętego rozbrzmiewa z 
nieskończoną miłością Jego głos mówiący: „Tyś jest 
mój Syn umiłowany” (por. Mt 3,17). Ten ojcowski 
głos, niedostrzegalny dla ucha, ale dobrze słyszalny 
sercem ludzi wierzących towarzyszy nam przez całe 
życie, nigdy nas nie opuszczając. Przez całe życie 
Ojciec nam mówi: „Tyś jest mój syn umiłowany”, „Ty 
jesteś moją umiłowaną córką”. Bóg nas bardzo 
kocha, bo jest Ojcem, i nie zostawia nas samymi. 
Dzieje się to od chwili chrztu św. Odrodzeni jako 
dzieci Boże, jesteśmy nimi na zawsze! Chrztu się 
bowiem nie powtarza, ponieważ wyciska niezatarte 
znamię duchowe: „Znamienia tego nie wymazuje 
żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest 
może nie przynosić owoców zbawienia” (Katechizm 
Kościoła Katolickiego, 1272). Nigdy nie tracimy 
znamienia chrztu. „Ależ Ojcze, jeśli ktoś staje się 
złoczyńcą, jednym z tych najbardziej znanych, który 
zabija ludzi, dopuszcza się niesprawiedliwości, czy 
wówczas znamię nie zanika? – Nie! Ku swej hańbie 
Boże dziecko, którym jest ten człowiek dopuszcza 
się takich rzeczy. Ale znamię nie zanika, a on jest 
nadal Bożym dzieckiem, którzy sprzeciwia się Bogu, 
ale Bóg nigdy nie wypiera się swoich dzieci. Czy to 
zrozumieliście? Bóg nigdy nie wypiera się swoich 
dzieci. Powtórzmy to wszyscy razem [powtarzają: 
Bóg nigdy nie wypiera się swoich dzieci]. 
Wcieleni w Chrystusa poprzez chrzest ochrzczeni 
upodabniają się do Niego, „pierworodnego między 
wielu braćmi” (Rz 8, 29). Poprzez działanie Ducha 
Świętego chrzest oczyszcza, uświęca, 
usprawiedliwia, aby z wielu utworzyć w Chrystusie 
jedno ciało (por. 1 Kor 6,11; 12,13). Wyraża to 
namaszczenie krzyżmem „które ma oznaczać 
włączenie ochrzczonego w królewskie kapłaństwo i 
dopuszczenie go do wspólnoty ludu Bożego” 
(Obrzędy chrztu dzieci, Wstęp, n. 18, 3). Dlatego 
kapłan namaszcza krzyżmem świętym głowę 
każdego ochrzczonego wypowiadając następujące 
słowa, które wyjaśniają jego znaczenie: „Bóg sam 
namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście 
włączeni do ludu Bożego, wytrwali w jedności z 
Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie 
wieczne” (tamże, 62). 
Bracia i siostry, Mieści się tutaj całe powołanie 
chrześcijańskie: życie zjednoczone z Chrystusem w 
Kościele świętym, jako uczestniczenie w tej samej 
konsekracji, aby wypełniać tę samą misję na tym 



świecie, przynosząc owoce, które będą trwać 
wiecznie. Bowiem cały lud Boży, ożywiany tym 
samym Duchem uczestniczy w funkcjach Jezusa 
Chrystusa „Kapłana, Proroka i Króla” i ponosi 
odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich 
wynikają (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 783-
786). Co to znaczy uczestniczyć w królewskim i 
prorockim kapłaństwie Chrystusa? Oznacza 
uczynienie z siebie ofiary Bogu przyjemnej (por. Rz 
12,1), składając Jemu żywe świadectwo poprzez 
życie wiary i miłości (por. Lumen gentium, 12), 
podporządkowując je służbie innym, idąc za 
przykładem Pana Jezusa (por. Mt 20, 25-28; J 13, 
13-17). Dziękuję! 
 

WYDARZYŁO SIĘ 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

  Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła 
się w Parafii pw. Miłosierdzia  
Bożego w Lombard 28 kwietnia 2018 r. 
  Po raz  pierwszy do swojego serca przyjęło 
 Pana Jezusa 133 dzieci w dwóch grupach: o 
godz. 10:00 rano i 1:30 po południu. Msze 
Święte celebrował proboszcz  parafii ks. 
Mirosław Stępień  z księżmi asystentami i 
księżmi gośćmi . 
   Wszystkim dziewczynkom  i chłopcom 
życzmy: „ By przez życie zawsze szli z Panem 
Jezusem, by zawsze gościł w Waszym sercu, 
byście kochali Go tak, jak On ukochał Was”. 
Szczęść Boże. 
 
        Katechetki: Siostra Magdalena Polak, 
Maria Mulica i Barbara Stano 
 

 

 

 

 
WIOSENNE PORZĄDKI 



 
 

 

 

 
 

OGŁOSZENIA DROBNE 
 Dom w Bloomingdale na szybką sprzedaż, okazja dla 

inwestora, wysoki dochód. Kontakt: Mike: (630)422-

3994 

 Kobieta, 55 lat, z prawem jazdy, poszukuje pracy do 

opieki nad starszymi. Pólnocno-zachodnie 

predmieścia. Kontakt: Dorota: (630)742-0898 

 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: 

GSMANDPRO@YAHOO.COM 

 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 

 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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