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) 4560603
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
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 3 czerwca – Najświętszego Ciała i
Krwi Jezusa Chrystusa
Wejście:
Kłaniam się Tobie (144).
Ofiarowanie:
Duszo Chrystusowa (94)
Komunia św:
Panie dobry jak chleb (152)
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije
Trwa we Mnie, a Ja w nim, będzie żył na wieki.
Ja jestem chlebem żywym,który zstąpił z nieba
Jeśli kto ten chleb spożywa , będzie żył na
wieki. x 3
Dziękczynienie:
Ref: Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew
Za dary nieskończone wielbimy Cię x 2

1. Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe
nieskończone, Za Ciało i Twoja Krew .
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie
niegodni
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.
Ref.
Składam swoje życie w ofierze, Tobie Bogu
w Trójcy Jedynemu, Ojcu Synowi i Duchowi
Świętemu
W uwielbieniu serce oddaję Twojej Miłości
objawionej w Eucharysti , która mnie
przemienia i prowadzi do wiecznej
szczęśliwości z Toba . Amen
Ref. Niech będzie uwielbiona Trójca
Przenajświętsza Ojciec i Syn i Duch Święty
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza teraz i
zawsze i na wieki wieków. Amen
Zakończenie:
Twoja cześć chwała (162)
PROCESJA
- Twoja cześć , chwała
- Idzie , Idzie, Bóg prawdziwy
- U drzwi Twoich
- Bądźże pozdrowiona
- Cóż Ci Jezu damy
- Ciebie Boga wysławiamy

- Nr.162
- Nr.138
- Nr. 163
- Nr. 135
- Nr. 191
- Nr. 175

Czytania:
Pwt 4, 32-34. 39-40 Ps 33 Rz 8,14 -17
Mt 28, 16 -20
Psalm responsoryjny
Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Wielki mam przebyć gościcniec
skalisty, Ale nie lękam się
niczego, Bo tryska mi zdrój
miłosierdzia czysty, A znim
spływa moc dla pokornego. (Dz
1000)
ROZWAŻANIA – Najświętszego Ciała i Krwi
Jezusa Chrystusa
Boże Ciało skupia nas na Eucharystii jako uczcie i
trwałej obecności w Najświętszym Sakramencie. Dla
pierwszych chrześcijan uczta eucharystyczna byłą
przeżyciem wspólnotowym. Zachęcali się wzajemnie
do przyjmowania Komunii św. słowami: pójdźmy po
życie, po moc, po miłość, po świętość! Komunia
łączy nas zarówno z Chrystusem, jak również z
braćmi i siostrami.

Dar Eucharystii jest oddaniem samego siebie Pana
Jezusa, który „do końca nas umiłował”. Dzięki tej
obecności spełnia się obietnica Jego obietnica, że
pozostanie z nami aż do skończenia świata. Pan
Jezus pozostał z nami w znaku chleba i wina.
Eucharystia jest również sercem orędzia fatimskiego.
Anioł przyniósł kielich i hostię od strony kościoła
parafialnego mówiąc: „Bierzcie i spożywajcie Ciało i
Krew Jezusa Chrystusa, okrutnie znieważane przez
niewdzięcznych ludzi. Naprawiajcie ich występki i
pocieszajcie Boga”. W ten sposób chciał pokazać, że
prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Zbawiciela są w
każdej katolickiej świątyni. Tam, a nie w
cudownościach mamy szukać tego, co w widzeniu
otrzymały dzieci: zjednoczenia z Bogiem przez
Eucharystię. Wysłannik z nieba chce nam pokazać,
że również naszym udziałem może stać się
eucharystyczne doświadczenie pastuszków.
Od sposobu naszego udziału w Eucharystii zależy
jakość naszych relacji nie tylko z Bogiem, ale także z
naszymi
bliźnimi.
Jeżeli
bowiem
czas
eucharystycznego zgromadzenia jest dla nas
zewnętrznym rytuałem, w trakcie którego nasza
uwaga błądzi po wielu miejscach, to mamy podstawy
do obaw, iż traktujemy Jezusa po prostu jak
przedmiot. Przedmiot ważny, ale nie będący Osobą.
Jest świętą rzeczą, kawałkiem chleba, który
spożywamy i zaraz o nim zapominamy, przytłoczeni
naszą zabieganą codzienności. Traktując Jezusa jak
rzecz, zaczynamy też traktować innych jak
przedmioty, które służą poprawieniu naszego
samopoczucia. Udział we Mszy św. daje nam
komfort spełnionego obowiązku religijnego, a nasi
bliźni są przez nas traktowani jak narzędzia, które
służą uzyskaniu naszego zadowolenia.
Pomocą w owocnym przeżywaniu spotkania z
Jezusem w Eucharystii może być również
doświadczenie mistyczne bł. Marii Kandydy od
Eucharystii (1884–1949), karmelitanki bosej z
Ragusy na Sycylii. W swoim dziele o Najświętszym
Sakramencie wyznaje, że poznała Jezusa-Hostię
bardzo późno: „Miałam około osiemnastu lat, gdy
pojęłam coś z tej tajemnicy. Spóźniłam się raz na
Mszę Świętą i nie mogłam przyjąć Komunii świętej.
Ponieważ kościół był już zamknięty, chciałam
zawrócić, ale jakaś uboga kobieta powiedziała mi:
«Dlaczego pani nie wejdzie do zakrystii, aby choć na
krótko nawiedzić Pana?». Te słowa, a także przykład
mojej starszej siostry, naprowadziły mnie na
obecność Jezusa w tabernakulum”.
Uczestnicząc
w
Eucharystii
odczuwamy
przynależność do Kościoła, do Ludu Bożego, do
Ciała Pańskiego, do Jezusa Chrystusa. I nigdy nie
pojmiemy w pełni jego wartości i bogactwa. To
zobowiązuje nas wszystkich do tego, abyśmy często
oraz w sposób godny przyjmowali Komunię Świętą i
stawali się chlebem dla innych. Prośmy Chrystusa,
aby ten Sakrament Ołtarza mógł nadal utrzymywać

w Kościele żywą Jego obecność i kształtować nasze
wspólnoty w miłości i jedności, według serca Ojca.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Uroczystość Bożego Ciała –3 czerwca
6:00pm(
Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary
i Jana Górz
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
dla
Jadwigi
i
Marka
Piaseckich w rocznicę ślubu
11:00am O Boże błogosławieństwo dla siostry
Magdaleny
11:00am Dziękczynna z okazji 40 rocznicy
ślubu Janiny i Jerzego Żmuda
1:00pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Maria i Stanisław Wiatr w rocznicę
śmierci
Poniedziałek – 4 czerwca
8:00am Za Parafian
8:00am + Eugeniusz Pieczko
7:00pm ++ Czesława i Henryk Karczewski
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Pawła
w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski
Wtorek – 5 czerwca, świętego Bonifacego
8:00am + Tadeusz Chase
7:00pm + Zdzisław Portyński
7:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Elżbiety i Marka Stanisz z
okazji 25 rocznicy ślubu
7:00pm ++ Marianna i Zenon Rychel
Środa – 6 czerwca
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Marzeny Skóra oraz o
szczęśliwą podróż i pobyt w Polsce
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Christiana Świerc
7:00pm
W intencji grupy modlitewnej
Królowej Pokoju
7:00pm + Krystyna Kapersmith w 1 rocznicę
śmierci
Czwartek – 7 czerwca
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Pawła i Minh Świerc z

okazji rocznicy ślubu
7:00pm + Zofia Borek w 2 rocznicę śmierci
7:00pm + Sabina Bajlerlein w 9 rocznicę
śmierci; Gracjan w 4 rocznicę śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha
świętego dla Wojtka z okazji urodzin
Piątek – 8 czerwca, Najświętszego Serca
Pana Jezusa
8:00am
+Tomasz Kupiec w 4 rocznicę
śmierci; O Boże blogosławieństwo dla Łukasza
Kupiec z okazji urodzin
7:00pm ++ Leszek Kurgan; Mariusz Pogoda w 8
rocznicę ślubu
7:00pm
++ Janina i Czesław Litkowiec;
Barbara Wygiera
Sobota – 9 czerwca
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00am + Bronisław Bąbol
9:00am + John Gneychtel
10 niedziela zwykła –10 czerwca
6:00pm( Sobota) Dziękczynna z prośbą o
dalsze łaski dla Agnieszki i Sebastiana z okazji
16 rocznicy ślubu
7:00am
++ Kunegunda i Stanisław Borek w
rocznicę śmierci
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo oraz zgodę w rodzinach: Lis,
Biernat, Szmurlo i Mucek
11:00am + Maria Janusz w 1 rocznicę śmierci
1:00pm + Adam Kijas
1:00pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Józef Dudek w 32 rocznicę śmierci

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 10 czerwca zostaną
ochrzczeni:
Isabella Emilia
Stachulak; Julian David Macias;
Veronica Amelia Ordogne; Dominik Piotr
Żarnowski; Jacob Surowaniec. Spotkanie dla
rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie się w
środę, 6 czerwca o godz. 7:40pm w salce w
kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa
w wychowywaniu dzieci w wierze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zostanie zawarty:
9 czerwca
przez: Sylwia Bukowski i Alexander
Mróz; oraz Katarzyna Sokolska i

Krzysztof Kmiecik; 23 czerwca przez: Dagmara
Kubik i Arkadiusz Bochenek oraz Małgorzata
Zimoch i Tomasz Oslizło; 18 sierpnia przez:
Joanna Kruczek i Eric Hays..
Przygotowujących
się
do
Sakramentu
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej
drodze życia!

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 27 maja: $ 8,734.00
Składka budowlana: $ 9,062.00
Pledges: $ 990.00
Kawiarenka: $ 5000.00
Dzień Matki: $ 1,750.00
Donacje na potrzeby kościoła

Stefan i Zofia Andrychowski
$150.00
Kazimierz i Malgorzata Maslowiec $150.00
Czeslaw i Teresa Kaczor
$160.00
ZOBOWIĄZANIA - PLEDGES
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Czesław i Ewa
Burzawa, Wojciech i Janina Bykowski, Jacek i
Marzena Flis,Mieczysław i Jolanta
Kaczmarczyk, Jan Korus, Jan i Stanisława
Merchut, Mariusz i Maria Onak, Zbigniew i
Teresa Pacyniak, Zbigniew i Bronisława
Stanisz, Christopher i Margaret Stelmach,
Janusz i Małgorzata Walos, Marta i Mariusz
Wdowiak oraz Arkadiusz Zwierniak.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 3 czerwca zostanie zebrana druga
taca na Doroczną Kwestę Duszpasterstw
Katolickich , a w niedzielę 10 czerwca na spłatę
długu 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"

błogosławieństwa, zdrowia i opieki Matki
Najświętszej na kolejene dni życia.
PIKNIK WIOSENNY
Serdecznie zapraszamy Parafian i

Informujemy, że nasza strona parafialna jest
już dostępna: www.milosierdzie.us
Informujemy że na stronie
internetowej, www.milosierdzie.us, istnieje
możliwość finansowego wspierania naszej
parafii. Pod zakładką "DONACJE" przez PayPal
możemy przesyłać swoje ofiary . Dziękujemy za
pierwsze wpłaty. Bóg zapłać!
BOŻE CIAŁO
W tym roku Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej przypada w USA na
niedzielę, 3 czerwca. Procesja
z Najświętszym Sakramentem
do czterech ołtarzy odbędzie
się po Mszy św. o godz. 1:00pm. Grupy
modlitewne, górali, marszałków, dzieci sypiące
kwiaty, orkiestrę dętą, ministrantów prosimy o
włączenie się w przygotowanie procesji. W
Uroczystość Bożego Ciała nie będzie Mszy św.
o godz. 3:30pm.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
W miesiącu czerwcu zapraszamy
na nabożeństwa z litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
które
będą
odprawiane
od
poniedziałku do
piątku
i
w
niedzielę o godz. 6.30 pm; oraz w
sobotę o godz. 5.30 pm.
BIURO PARAFIALNE
W okresie wakacyjnym, t.j. od 1 czerwca do 30
sierpnia biuro parafialne będzie czynne od
wtorku do piątku w godzinach od 10:00am do
3:00pm. Prosimy, by w tym czasie umawiać się
telefonicznie na spotkanie.
URODZINY SIOSTRY MAGDALENY
W niedzielę 3 czerwca
siostra Magdalena obchodzi
swoje kolejne urodziny,
życzymy siostrze
Magdalenie Bożego

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.
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.
SPONSORZY PIKNIKU
Polish and Slavic Federal Credit Union
J&J Trucking
ABS Trucking
State Farm Tim Mackey
Dr. Michal Szczupak
Alexandra Food
Barbara's Deli
Top One Salon
Allegra Banquets
Grota Restaurant
Northstar Foods
Alex Deli
Helen's Deli
Signature Euro Deli
Krak Distributing
Polish Folklore Distributing
Lowell Foods
Ludwik Diary
Polish National Alliance
Pnstwo Giewont
Pani Stanislawa Bafia
Tata's Pierogi
Baranowski Bakery
Belmont Sausage
White Eagle Deli
Rosedale Chapels Funeral Home

Jolly Inn
Kolatek Bakery
Velvet Bakery
Hannas Bakery
Camelot Banquets
Belveder Banquets
Szarotka Restaurant
Paradise Banquets
Highlander Restaurant
Stawski Distributing
King's Hall Banquets
Panstwo Gracz
Anonimowo $500
JJW Jump Rental
Smiles of Lombard PC
Zofia Maziarz- Sitko
Dr. Bozena Scigacz
Dr. M. Lebiecki Sparkling Dental
WYLACZNY PATRON MEDIALNY
Polskie Radio WNVR1030AM WRDZ1300AM,
TV POLVISION
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy
zdecydowali się na wsparcie naszego pikniku I
zapraszamy do zgłaszania się kolejnych.

WAKACJE Z BOGIEM!!!
Zapraszamy dzieci od lat 6 do 12, (młodsze
dzieci ze starszym rodzeństwem) na półkolonie:
„WAKACJE Z BOGIEM”, które odbędą się w
dniach 11-15 czerwca przy Centrum
Pastoralnym w naszej parafii. Spotkania
odbywają się od 9.00 am do 5.00 pm. Od 7.30
jest już otwarte Centrum Pastoralne i można
przywozić dzieci. W programie m. in.: Msza
święta, warsztaty taneczno-muzyczne,
katechezy, warsztaty z malowania, wyjazd do
Museum Science and Industry w Chicago, gry,
zabawy, konkurs „Mam talent”, grill rodzinny,
wyjazd do kina Marcus na bajkę „Incredible 2”.
Każdego dnia dzieci otrzymują lunch i
podwieczorek. Koszt udziału to 150$-za
pierwsze dziecko, 100 $-za drugie dziecko, 50$trzecie dziecko. Ilość miejsc ograniczona, Kto
pierwszy ten lepszy!!!
Przy zapisaniu się należy wypełnić formę
rejestracyjną, uiścić opłatę (tylko cash) i
przynieść ze sobą kopie ubezpieczenia. Zapisy
tylko u ks. Piotra Janasa w zakrystii po Mszach.
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
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 1724 czerwca w Camp Vista. Więcej informacji i

zapisy na stronie: www.domowykosciol.org lub:
(773)290-0041Serdecznie Zapraszamy!!!
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.
Chór im. św. Jana Pawła II przy Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Lombard w tym roku
celebruje mały Jubileusz 10 lat swojego istnienia i
śpiewania przy Parafii. Z tej okazji planujemy
wyjazd z Koncertem Religijno - Patriotycznym
w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości do Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown,
Pensynwalia.
Będzie
on
transmitowany przez Telewizję Trwam i
Radio
Maryja do Polski i na cały świat. Cała oprawa
muzyczna przygotowana
jest przez chór
i
towarzyszący zespół muzyczny.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie
finansowe w zrealizowaniu tego przedsięwziecia.
Potrzebujemy autokar na ok. 45 osób od
29 czerwca do 3 lipca.
Jest to duża suma
pieniędzy i potrzebujemy wsparcia od sponsorów,
którzy otworzą swoje serca !
Jest dużo osób uczących się i niepracujących.
Prosimy o pozytywną odpowiedź. Tym , którzy
będą sponsorami podziękujemy w czasie trwania
transmisji i dowiedzą się o Was w Polsce i na
świecie!!!.
Wszystkich,
a
szczególnie
sponsorów
zapraszamy
na
Uroczysty
Koncert
Jubileuszowy Chóru im. Jana Pawła II, który
odbędzie się dnia 20-go października 2018 roku
o godz. 7:00 pm w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Lombard.

ALAN AMES W LOMBARD
W czwartek 21 czerwca o godzinie 19:00
zapraszamy do Sanktuarium Bożego
miłosierdzia na Mszę świętą i spotkanie z
Alan Ames ,Ewangelizatorem i
Charyzmatykiem z Australii.

Stowarzyszenie Lednica 2000
zaprasza Młodych!
W sobotę 9 czerwca o godz. 5.30pm
spotykamy się na placu w parafii Świętej Rozalii
przy 4401N Oak Park w Harwood Heights, IL.
Hasło tegorocznego Spotkania to: Jestem.
Wspólnie uwielbimy Boga przez
modlitwę,
śpiew, tańce Lednickie, Eucharystię. Spotkanie
zakończymy ok. 11.00pm przejściem przez
bramę w kształcie Ryby. Przyjdź! Czekamy na
Ciebie!
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.

Papież podpisał dekret o
heroiczności cnót kard.
Augusta Hlonda

21 maja papież Franciszek podpisał dekret o
heroiczności cnót kard. Hlonda. Jego proces
beatyfikacyjny toczy się od 9 stycznia 1992 roku.
Postulatorem procesu jest postulator generalny
salezjanów,
ks.
Pierluigi
Cameroni,
zaś
wicepostulatorem chrystusowiec ks. Bogusław
Kozioł.
Kard. August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. na
pograniczu Brzęczkowic i Mysłowic. Od szóstego
roku życia uczęszczał do szkoły ludowej w
Brzezince. Jako chłopiec wraz ze starszym bratem
Ignacym udali się do Turynu. W 1897 r. August
złożył śluby zakonne w zgromadzeniu księży
salezjanów.
Podjął
studia
na Uniwersytecie
Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z filozofii
w 1900 r. Po powrocie do Polski, do święceń
kapłańskich pełnił obowiązki wychowawcy i
nauczyciela, dyrygenta chóru i sekretarza dyrektora
zakładu salezjańskiego w Oświęcimiu.
W 1905 r. otrzymał z rąk bp. Anatola Nowaka
święcenia kapłańskie, a następnie objął stanowisko
kapelana w zakładzie Lubomirskiego w Krakowie.
Przeniesiony do Przemyśla, przez dwa lata pełnił
funkcję dyrektora placówki salezjańskiej. Następnie
w 1909 r. został przeniesiony do Wiednia, gdzie
przez ponad dziesięć lat był prowincjałem nowo
utworzonej prowincji, obejmującej Austrię, Węgry i
cześć Niemiec. 7 listopada 1922 r. otrzymał
nominację
na
administratora
apostolskiego
dla Górnego Śląska – górnośląskiej części diecezji
wrocławskiej, która przypadła Polsce po plebiscycie.
28 października 1925 r. papież zatwierdził nową
organizację terytorialną Kościoła w Polsce. Jedną z
nowych diecezji była katowicka. Ks. Hlond został jej

pierwszym biskupem. Kierował Kościołem na Śląsku
tylko cztery lata (listopad 1922 – czerwiec 1926). 24
czerwca 1926 r. został mianowany przez Piusa XI
arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim –
prymasem Polski.
W trakcie krótkich rządów w śląskim Kościele położył
podwaliny pod sprawnie funkcjonujący zarząd
diecezją: kurię, kapitułę, sąd biskupi. Zadecydował o
miejscu utworzeniu seminarium duchownego z
siedzibą w Krakowie. Założył „Gościa Niedzielnego„.
W dziedzinie duszpasterstwa przyczynił się do
stopniowej
polonizacji
duszpasterstwa
przez
utworzenie własnych central dla bractw i
stowarzyszeń katolickich.
Ze Śląska do Gniezna
Po utworzeniu w końcu 1925 r. diecezji katowickiej
został mianowany, a 3 stycznia 1926 r.
konsekrowany na biskupa. 24 czerwca 1926 r.
mianowany
arcybiskupem
gnieźnieńskim
i
poznańskim, prymasem przez papieża Piusa XI, a
20 czerwca 1927 r. kreowany kardynałem.
Ingres do katedry gnieźnieńskiej wyznaczono na 10
października 1926 r. Nowy prymas Polski, jadąc do
Gniezna zwyczajowo zatrzymał się w Trzemesznie,
gdzie przy dźwięku fanfar, biciu dzwonów i huku
moździerzy wszedł do świątyni i ukląkł przed
ołtarzem św. Wojciecha. Przed wjazdem do miasta
przesiadł się z samochodu do powozu zaprzężonego
w szóstkę doborowych kasztanów. Na miejscu witali
go biskupi i przedstawiciele polskiego rządu.
„Przychodzę do was diecezjanie, wiedząc, że
staczaliście ciężką walkę o wiarę, do was, którzy
idziecie razem z duchowieństwem waszym i stojąc
między wami polecam się opiece Najświętszej Maryi
Panny i św. Wojciecha – mówił w czasie
uroczystości. – Obecnie dokonać się musi wielkie
dzieło odrodzenia narodu. Odrodzić się może naród
tylko przez Chrystusa; trwałe będzie odrodzenie
tylko na podstawach chrześcijańskich, na takich tylko
podstawach oprze się trwały byt Ojczyzny”. O
odrodzenie to walczył do końca życia.
Promotor laikatu
Nowy prymas Polski „awansował” w ekspresowym
tempie. W 1927 r. został wyniesiony do godności
kardynała. Miał wówczas zaledwie 47 lat. Nominacja
jeszcze bardziej podniosła jego prestiż i wzmocniła
autorytet. Nie miał już politycznych i państwowych
uprawnień prymasów przedrozbiorowych, starał się
jednak
piastowaną
przez
siebie
godność
maksymalnie wyeksponować. W efekcie uczynił z
prymasostwa potężną siłę moralną, która miała
odegrać ogromną rolę w okresie PRL.
Jako ordynariusz gnieźnieński
i
poznański
uporządkował sprawy majątkowe archidiecezji,
wprowadził kilka zmian w administracji oraz podjął
szereg inicjatyw na polu życia zakonnego:
zorganizował m.in. Braci Serca Jezusowego oraz
sprowadził do Poznania dominikanów, powierzając

im duszpasterstwo akademickie. Reaktywował
również prastarą kapitułę kolegiacką w Kruszwicy
oraz zrealizował zamiar swojego poprzednika, kard.
Dalbora, przedłużając czas trwania studiów
seminaryjnych do 6 lat.
Ważnym obszarem służby kard. Hlonda była
aktywizacja polskiego laikatu. Czynił to m.in. poprzez
powołanie do życia Akcji Katolickiej, która miała
przyczynić się do wspomnianego duchowego
odrodzenia
Polaków.
Z
myślą
o
promowaniu katolickiej nauki społecznej utworzył
Radę Społeczną przy prymasie Polski, w skład której
weszli wybitni przedstawiciele nauki i działacze
społeczni.
Wiele uwagi poświęcał także Polonii, będąc z
papieskiej
nominacji
protektorem
polskiego
wychodźstwa. W 1932 r. wraz z ks. Ignacym
Posadzym utworzył Towarzystwo Chrystusowe dla
Polonii Zagranicznej, które miało w sposób
szczególny służyć rodakom mieszkającym poza
granicami Ojczyzny.
Czasy wojny
Wojna zastała kard. Hlonda w Warszawie. Zdążył
jeszcze wrócić przepełnionym pociągiem do Gniezna
i naradzić się z ówczesnym wikariuszem generalnym
ks. kanonikiem Bleriq’iem. W pierwszych dniach
września ponownie wyjechał do Warszawy, a
stamtąd za rządem polskim do Krzemieńca, gdzie
podjął decyzję do wyjeździe do Rzymu. Po
zrelacjonowaniu papieżowi wydarzeń z 1 września
zamierzał wrócić do Polski, ale władze niemieckie
nie wyraziły na to zgody. W tym czasie był
kandydatem na urząd prezydenta RP i premiera, nie
przyjął jednak żadnej z tych funkcji.
Nie mogąc powrócić do Ojczyzny pracował na jej
rzecz poza granicami, zbierając materiały o
prześladowaniach narodu polskiego i Kościoła oraz
informując opinię światową o okrucieństwach
hitlerowców. W Rzymie, a później we Francji
organizował także dla rodaków pomoc materialną.
Prymas niepodległej, dwudziestolecia i Polski
okupacyjnej
Po wojnie wrócił do kraju z papieskim
pełnomocnictwem do organizacji Kościoła na
ziemiach polskich w nowych warunkach. 4 marca
1946 r. otrzymał nominację na arcybiskupa
warszawskiego, rezygnując jednocześnie z urzędu
arcybiskupa poznańskiego. To z jego inspiracji
papież Pius XII rozwiązał unię personalną Gniezna i
Poznania i utworzył nową gnieźnieńsko-warszawską,
która miała przetrwać do 1992 r. Również na jego
prośbę kolejnym arcybiskupem gnieźnieńskim i
warszawskim, prymasem Polski został młody Stefan
Wyszyński wówczas biskup lubelski. Jak powiedział
przed kilku laty abp Damian Zimoń: „Gdyby nie było
kard. Hlonda, nie byłoby kard. Wyszyńskiego. Gdyby
nie było Wyszyńskiego, nie byłoby papieża Polaka”.

Kard. Hlond zmarł 22 października 1948 r. w dzień,
gdy w liturgii Kościoła obchodzono wspomnienie
Matki Bożej Szczęśliwej Śmierci. Miał 67 lat. Proces
beatyfikacyjny trwa od 1992 r. 21 maja papież
Franciszek uznał heroiczność cnót kard. Augusta
Hlonda co stanowi ważny krok w drodze na ołtarze.
Papież
Jan
Paweł
II
w
1979
roku
w Gnieźnie powiedział o nim „Wielki Prymas Polski
niepodległej,
Polski
dwudziestolecia,
Polski
okupacyjnej”. On sam o sobie mówił: „Zawsze
pracowałem dla Kościoła, dla rozszerzenia
Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra narodu
polskiego. Zawsze kochałem Polskę i będę się w
niebie za nią modlił”.

Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi
Bożego kard. Augusta Hlonda
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś
naszej Ojczyźnie kard. Augusta Hlonda, biskupa
i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela
Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i
naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym
ojcem i opiekunem Polonii zagranicznej.
Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku
Tobie
i
synowską
cześć
ku
Maryi
Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia
Twojego Imienia racz mi udzielić za
wstawiennictwem sługi Bożego kard. Augusta
Hlonda łaski, o którą pokornie proszę.
Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

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.

odbywają się we wtorki o godz. 8:00pm. Zespół
prowadzi p. Jacek Krępulec: (630)205-4851.
Opiekunem zespołu jest ks. Proboszcz.

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.

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.

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

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

W każdy czwartek, o godz. 7:30pm
w kościele, odbywa się spotkanie
grupy Odnowy w Duchu Świętym.
Na
najbliższe
spotkanie,
po
przerwie
wakacyjnej, zapraszam 9 sierpnia 2018r.
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

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) 2688766. 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
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156.

panem

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 GdańskuOliwie. 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

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
Kontakt: (773) 848-1821

wszystkich.

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) 4423755
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 krok w ku pełni życia”

się

z

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.



OGŁOSZENI A DROBNE


















Szukam do pomocy pani do 13 – miesięcznych
bliźniaków, od godz.10:00, 3-4 godziny dziennie.
Kontakt: Karolina: (773)704-8501
Poszukuję pracy do opieki do starszych osób w języku
polskim. Posiadam doświadczenie i referencje.
Kontakt: Jasia: (224)500-1366
Szukam panią do pomocy w sprzątaniu domów na 3
dni w tygodniu w okolicach Naperville i Downes
Grove. Kontakt: Mira: (630)479-1889
Okazyjnie sprzedam duży dom w Bloomingdale, 4
sypialnie + dwie kuchnie. Kontakt: Ewa Anna:
(630)279-9000
Do wynajęcia dom z garażem w Rosselle, 2 sypialnie i
łazienka, duża ogrodzona yarda, spokojna okolica,
dobre szkoły. $1600 m-c + depozyt $1600.00
Kontakt: Grzegorz: (773) 406-3046
Potrzebna pomoc do opieki nad 4-letnim chłopcem w
okolicach Schamburga. Jeżeli masz dziecko( dzieci 37 lat)prosimy o dołaczenie naszego wspaniałego
chłopca, który lubu rówieśników. Elastyczne godziny,
dobra zapłata i świadczenia i samochód. Kontakt:
Mateusz: (773) 9776746
Poszukuję osoby do sprzątania biur wieczorami.
Kontakt: Mariusz:(630)670-6404
Potrzebna pani do sprzątania domków, 3 razy w
tygodniu, z okolic Lombard, doświadczenie mile
widziane. Kontakt: Renata: (773)387-4597
















Do wynajęcia 2-sypialniowe condominium, bez
zwierząt,pralka i suszarka w mieszkaniu, można
parkować veny kontraktorskie. Kotakt: Krzysiek:
(630)400-2304
Poszukuję pani do pomocy przy sprzątaniu domów,
okolice miasteczka Addison. Kontakt: Anna: (630)7654982
Potrzebna kobieta do opieki nad 2 dzieci, od czerwca
do połowy sierpnia, okolice Wood Dale, na pełny etat.
Kontakt: Bernadeta: (630)702-9411
Dom w Bloomingdale na szybką sprzedaż, okazja dla
inwestora, wysoki dochód. Kontakt: Mike: (630)4223994
Kobieta, 55 lat, z prawem jazdy, poszukuje pracy do
opieki nad starszymi. Pólnocno-zachodnie
przedmieścia. 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
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
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

