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 10 czerwca – 10 Niedziela zwykła
Wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (312).
Ofiarowanie:
Boże w dobroci (284)
Komunia św:
O Panie, Ty nam dajesz (149)
Dziękczynienie:
Dzięki o panie (178)
Zakończenie:
Pobłogosław Jezu Drogi (202)
Czytania:
Rdz 3, 9-15 Ps 130 2 Kor 4,13 – 5,1
Mk 3, 20 -35
Psalm responsoryjny
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Z Dzienniczka świętej Faustyny
Jestem umęczona i upracowana,
Ale sumienie daje mi
świadectwo, Że wszystko co
czynię, ku większej chwale
Pana, Pan moje odpocznienie i
moje dziedzictwo. (Dz 1000)
ROZWAŻANIA – 10 Niedziela zwykła
Wierzymy, bo została nam objawiona prawda,
znamy prawdę, bo poprzez wiarę jej
doświadczamy, wiemy, że prawda i wiara są
tożsame, jednoznaczne. Mimo słów, które
słyszymy w mediach, czytamy w prasie, nic nas
nie jest w stanie odwieść od prawdy, bo mamy
wiarę. Tę zaszczepioną w Chrzcie, daną nam
przez Ducha Świętego, objawioną w Piśmie
Świętym.
Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo,
dał mu rozum, dał nadzieję, dał życie. A jednak,
jak czytamy w Księdze Rodzaju, już pierwsi
ludzie wykorzystali swoją wolność wbrew
zamiarom Boga. Podkuszeni przez siły zła
chcieli dorównać Bogu i posiąść wiedzę, jaką
ma Bóg. To dlatego zjedli owoc poznania, ale
nie zdobyli w ten sposób wiedzy, lecz jedynie
poznali swoje słabości. Czy była to prowokacja
szatana, by ludzi wypędzić z raju, czy była to
próba dana ludziom, aby oparli się pokusom?
Pewne jest tylko, iż ta sytuacja zmieniła na wieki
status
człowieka.
Obarczeni
grzechem
pierworodnym ludzie czekali na Mesjasza.
Dzięki miłości Bożej otrzymaliśmy raz jeszcze
szansę na wspólnotę z Bogiem. Przez śmierć
Jezusa i Jego Zmartwychwstanie, nieustannie
uobecniane w Sakramencie Eucharystii, mamy
otwartą drogę Zbawienia.
Ktoś powie, że nikt jeszcze tego nie widział, nie
przeżył, dlatego trudno uwierzyć w prawdę
szerzoną przez chrześcijan. Ale my poprzez
Chrzest otrzymujemy wiarę Kościoła, ta wiara
włącza nas w Kościół żywy, w którym istniejemy,
w którym poznajemy i potem przekazujemy
innym jedyną prawdę o Bogu Ojcu, Jezusie
Chrystusie i Duchu Świętym, „który nami
zawiaduje, kędy zawieje”. Wiara została nam
dana w Chrzcie. Prawda wlana w nas przez
Ducha Świętego w Bierzmowaniu, Miłość
Ojcowska objawiana nam w Eucharystii i innych
Sakramentach, budują w nas większą wiarę,
pogłębiają rozumienie wiary, potęgują nadzieję

spotkania Boga Ojca, pozwalają wierzyć w
Paruzję, czyli ponowne przyjście Jezusa
Chrystusa: „Niewielkie bowiem utrapienia
naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały
przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy
nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.
To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co
niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że
jeśli
nawet
zniszczeje
nasz
przybytek
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony,
lecz wiecznie trwały w niebie.” (2 Kor 4,17-5,1).
Boże, który z miłości do nas odpuszczasz nam
nasze winy, dajesz nam Jezusa, Syna Twego, w
Eucharystii, zsyłasz nam Ducha Świętego, by
nas prowadził ku Tobie, wybacz nam nasze winy
i broń ode złego.
Piotr Blachowski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 11 czerwca, świętego Barnaby
Apostoła
8:00am Karol Bunko w 6 rocznicę śmierci
7:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Doroty i Marka Hanek z
okazji urodzin
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla
Wojciecha Hajduk z okazji 18 urodzin
7:00pm
Dziękczynna z prośbą o potrzebne
łaski dla Ewy i Andrzeja w 18 rocznicę ślubu
Wtorek – 12 czerwca
8:00am + Edward Langiewicz
8:00am ++ Marianna i Mikołaj Leśniewski
7:00pm + Józef Chmura w 53 rocznicę śmierci
7:00pm + Edward Popiołek w miesiąc po
śmierci

Środa
Padwy
8:00am
8:00am
7:00pm
7:00pm

– 13 czerwca, świętego Antoniego z
+ Antoni Przeklasa
+ Janina Koziara
++ Teodozja i Marek Olszewski
+ Tomasz Lisicki

Czwartek – 14 czerwca
8:00am + Zdzisław Drelich
8:00am + Maria Ciesielski
7:00pm + Krystyna Gołębiowska w 2 rocznicę
śmierci
7:00pm + Weronika Święch w 4 rocznicę
śmierci
Piątek – 15 czerwca
8:00am
Dziękczynna za rodziców księdza
Rafała
Dyguła
za
ich
poświęcenie
i
kultywowanie powołania kapłańskiego
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże
blogosławieństwo dla Marzeny i mariusza Rogal
z okazji 25 rocznicy ślubu
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla syna
Dominika z okazji 18 urodzin
Sobota – 16 czerwca
8:00am + Tadeusz Miciuła w rocznicę śmierci
8:00am
Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu
Stanisławy i Emila z prośbą o dalsze łaski i Boże
błogosławieństwo
9:00am Za Parafian
11 niedziela zwykła –17 czerwca
6:00pm( Sobota) O Boże błogosławieństwo dla
Kasi i John z okazji 1 rocznicy ślubu
7:00am W intencji Ojców
9:00am W intencji Ojców
11:00am W intencji Ojców
1:00pm W intencji Ojców
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm W intencji Ojców

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 10 czerwca zostaną
ochrzczeni:
Isabella Emilia
Stachulak; Julian David Macias;
Veronica Amelia Ordogne; Dominik Piotr
Żarnowski; Jacob Surowaniec; Magdalena Anna
Piątkiewicz; Michael Kras; w niedzielę 24
czerwca: Laura Mitros. 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:
23 czerwca
przez: Dagmara Kubik i Arkadiusz
Bochenek oraz Małgorzata Zimoch
i Tomasz Oslizło; 14 lipca przez:
Anna Miszczak i Tomasz Dziwisz oraz
Magdalena Sowul i Radosław
Sowul; 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 3 czerwca: $ 11,113.00
Składka diecezjalna: $ 3,080.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 10 czerwca zostanie zebrana
druga taca na spłatę długu budowy naszego
kościoła , a w niedzielę 17 czerwca na
Emerytowanych i chorych kapłanów .

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
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!
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.
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.
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
Panstwo Giewont
Panstwo Drath
Smakowski Bakery
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
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
Olympia Bakery
Belveder Banquets
Szarotka Restaurant
Przedszkole Bajka w Addison
Paradise Banquets
Highlander Restaurant
Temida Tax Solution
Stawski Distributing
King's Hall Banquets
Panstwo Gracz
Anonimowo $500
JJW Jump Rental
Smiles of Lombard PC
AJB Deli
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.
DOWÓZ NA PIKNIK Z PARKINGU PRZY
KINGS HALL.
Prosimy o
korzystanie z
parkingu przy King’s
Hall Banquets, przy

1000 N. Rowling Rd. Lombard, IL. Oznakowane
samochody, będą przewoziły z parkingu na
piknik i z powrotem.
Robert Wojdak-773-415-7187
Tomek Bernaciak – 224-402-3087
Mirek Kielar-708-612-3140

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.

REKOLEKCJE DLA KAŻDEGO W NASZEJ
PARAFII 19-22 SIERPIEŃ 2018r.:
Codzienność świętości i świętość
codzienności
Spotkania odbywać się będą każdego dnia. W
niedzielę kazanie na wszystkich Mszach Św. W
pozostałe
dni:
wieczorem
zaczynamy
nabożeństwem adoracyjnym o godz. 6.00 pm,
następnie 7.00 pm Msza św., a po niej
konferencja: poniedziałek (20 sierpnia): Moja
świętość. ; wtorek (21 sierpnia): Świętość moich
relacji z innymi. ; środa (22 sierpnia): Świętość
mojego tańca z Trójcą Świętą.
WARSZTATY DLA ODNOWY I CHĘTNYCH
23-25 SIERPNIA 2018R.:
Ja w Chrystusie, Chrystus we mnie. (por. Ga
2,20)
Odkrywaj, czuj i doświadczaj: w czwartek (23
sierpnia) godz. 6pm - 10pm: Kim i jaki jestem; w
piątek (24 sierpnia) godz. 6pm - 10pm: Mój
świat; w sobotę (25 serpnia) godz. 9.30am 1.30pm: Moja droga godz. 2.00pm - 4.00pm: Co
dalej? (podsumowanie); Q&A (czas na pytania);
Wspólnotowy śpiew/ taniec; Agape
Na
rekolekcje
i
warsztaty
zapraszają:
Magdalena
Malawska
(psychoterapeuta,
psycholog, seksuolog), Agnieszka Matczak

(trener
rozwoju
osobistego,
terapeuta
uzależnień), ks.Tomasz Pietrzak SChr.
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.

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...

Nikt
nie
otrzymuje
bierzmowania tylko dla siebie

Kościołem jesteśmy my wszyscy pielgrzymujący.
Kościół to my będący dzisiaj na placu. Wszyscy
jesteśmy Kościołem
"To, co otrzymujemy w darze od Boga musi być
dane innym, aby było owocne, a nie ukryte w ziemi z
powodu egoistycznych obaw" – powiedział papież
podczas audiencji ogólnej.
Oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na
język polski:
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuując
refleksję
nad
sakramentem
bierzmowania, rozważamy skutki, które dar Ducha
Świętego rozwija w bierzmowanych, prowadząc ich z
kolei do stawania się darem dla innych. Pamiętamy,
że kiedy biskup namaszcza nas olejem mówi:
„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Ten dar
Ducha Świętego wkracza w nasze życie, i powoduje,
że rodzi owoce, abyśmy następnie mogli dawać go
innym. Zawsze jest to otrzymywanie, aby dawać
innym. Nigdy nie jest to otrzymywanie i gromadzenie
rzeczy w swoim wnętrzu, tak jakby dusza była
magazynem – nie! Zawsze otrzymujemy po to, aby z
kolei dawać innym. Otrzymujemy Boże łaski, aby
dawać je innym. Na tym polega życie
chrześcijańskie.
Zatem
właściwością
Ducha
Świętego jest odwodzenia nas od skupiania się na
naszym „ja”, aby nas otworzyć na „my” wspólnoty
chrześcijańskiej – otrzymywać, by dawać innym. Nie
jesteśmy w centrum, lecz jesteśmy narzędziem tej
łaski dla innych.
Dopełniając w ochrzczonych podobieństwa do
Chrystusa, bierzmowanie jednoczy ich mocniej jako
żywe członki mistycznego ciała Kościoła (por.
Obrzęd Bierzmowania, n. 24). Misja Kościoła w
świecie dokonuje się poprzez wkład wszystkich,
którzy do niego należą. Niektórzy sądzą, że w
Kościele są szefowie: papież, biskupi i kapłani, a
potem robotnicy - którymi są pozostałe osoby. Nie –
wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy! I wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za nasze wzajemne
uświęcenie, troskę o innych. Kościół to „my”

wszyscy. Każdy ma powierzone sobie zadanie w
Kościele, ale wszyscy jesteśmy Kościołem. Musimy
bowiem myśleć o Kościele jako żywym organizmie,
złożonym z osób, które znamy i z którymi podążamy,
a nie jako o instytucji abstrakcyjnej i odległej. Nie,
Kościołem jesteśmy my wszyscy pielgrzymujący.
Kościół to my będący dzisiaj na placu. Wszyscy
jesteśmy Kościołem. Bierzmowanie wiąże z
Kościołem powszechnym, rozproszonym po całej
ziemi, angażując dlatego aktywnie bierzmowanych w
życie Kościoła partykularnego, do którego należą, na
czele z biskupem, będącym następcą Apostołów.
Z tego względu biskup jest właściwym szafarzem
bierzmowania (por. Lumen gentium, 26). On bowiem
włącza tego bierzmowanego w Kościół. Fakt, że w
Kościele łacińskim sakrament ten jest zwykle
udzielany przez biskupa ukazuje „ściślejsze
zjednoczenie bierzmowanych z Kościołem, z jego
apostolskimi
początkami
i
jego
posłaniem
świadczenia o Chrystusie” (Katechizm Kościoła
Katolickiego, 1313).
To kościelne włączenie jest dobrze wyrażone
znakiem pokoju, który kończy obrzęd bierzmowania.
Biskup mówi bowiem do każdego z bierzmowanych:
„Pokój z tobą!”. Przypominając pełne Ducha
Świętego pozdrowienie Chrystusa skierowane do
uczniów w wieczór wielkanocny (por. J 20,19-23),
słowa te wyjaśniają gest, który „wyraża kościelną
komunię z biskupem i wszystkimi wiernymi” (por.
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1301).
W Bierzmowaniu otrzymujemy Ducha Świętego i
pokój: ten pokój, który musimy dać innym. Ale
pomyślmy: niech każdy pomyśli na przykład o swojej
wspólnocie
parafialnej.
Jest
ceremonia
bierzmowania, a potem przekazujemy sobie pokój:
biskup przekazuje go bierzmowanemu, a następnie
podczas Mszy św. przekazujemy go sobie wszyscy
nawzajem. Oznacza harmonię, oznacza miłość
pośród nas, oznacza pokój. Ale co się dzieje?
Wychodzimy i zaczynamy obmawiać innych, aby ich
„oskalpować”. Zaczynają się plotki. A plotki są
wojnami. To nie w porządku! Jeśli otrzymaliśmy znak
pokoju dzięki mocy Ducha Świętego, to musimy być
ludźmi pokoju i nie wtrącać się tam z językiem,
niszcząc pokój, jaki uczynił Duch. Biedny Duch
Święty, ileż ma z nami pracy, z tym nawykiem do
plotkowania. Dobrze pomyślcie: paplanina nie jest
dziełem Ducha Świętego. To nie jest dzieło jedności
Kościoła. Plotkowanie niszczy to, co czyni Bóg.
Proszę was bardzo: przestańmy plotkować! Czy się
zgadzacie, czy też nie? Tak czy nie?
Bierzmowanie przyjmuje się tylko raz, ale duchowy
dynamizm rozbudzony świętym namaszczeniem trwa
na przestrzeni czasu. Nigdy nie przestaniemy
wypełniać nakazu, aby wszędzie roztaczać dobrą
woń świętego życia, inspirowanego fascynującą
prostotą Ewangelii.

Nikt nie otrzymuje bierzmowania tylko dla siebie.
Powiedzieliśmy już o tym. Jest to dar nie po to, aby
go trzymać w głębi magazynu, ale by go dawać –
zawsze i wszystkim, aby współpracować w
duchowym rozwoju innych. Tylko w ten sposób,
otwierając się i wychodząc z naszych ograniczeń,
aby spotkać braci, możemy naprawdę się rozwijać, a
nie tylko łudzić się, że tego dokonujemy. To, co
otrzymujemy w darze od Boga musi być dane innym,
aby było owocne, a nie ukryte w ziemi z powodu
egoistycznych obaw, jak naucza przypowieść o
talencie (por. Mt 25,14-30). Także o ziarnie, gdy
mamy je w ręku, nie jest ono po to, aby umieszczać
je w szafie, aby je tam zostawić; ale aby siać. Całe
życie musi zostać zasiane, aby przynieść owoce,
aby się pomnażało. Dar Ducha Świętego musimy
dawać wspólnocie.
Zachęcam bierzmowanych, by nie „zamykali w
klatce” Ducha Świętego, aby nie stawiali oporów
Wiatrowi wiejącemu, aby ich pobudzić do podążania
w wolności, aby nie tłumić żarliwego ognia miłości,
który prowadzi do poświęcenia swojego życie dla
Boga i bliźniego. Niech Duch Święty udzieli nam
wszystkim apostolskiego męstwa, aby przekazywać
Ewangelię słowami i uczynkami tym wszystkim,
których spotykamy na naszej drodze. Słowem i
uczynkiem, ale i dobrymi słowami: tymi, które
budują. Żadnych słów plotkowania, które niszczą.
Proszę was, kiedy wychodzicie z kościoła,
pomyślcie, że otrzymany pokój jest po to, aby go
przekazywać innym: aby go nie niszczyć plotkami.
Nie zapominajcie o tym. Dziękuję!

TURNIEJ
PIŁKARSKI
SŁUŻBY OŁTARZA

LITURGICZNEJ

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

GRUPY PARAFIALNE

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.
jest ks. Piotr.

Opiekunem grupy

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.
Na
najbliższe
spotkanie,
po
przerwie
wakacyjnej, zapraszam 9 sierpnia 2018r.
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) 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 -6169284.
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
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) 5821505.
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

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.

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.

OGŁOSZENI A DROBNE








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

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.












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

