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 17 czerwca – 11 Niedziela zwykła
Wejście:
Ty wyzwoliłeś nas Panie (490).
Ofiarowanie:
Ciebie całą duszą pragnę (289)
Komunia św:
Zbliżam się w pokorze (168)
Dziękczynienie:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (309)
Zakończenie:
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie (311)
Czytania:
Ez 17, 22-24 Ps 92 2 Kor 5,6 – 10
Mk 4, 26 -34
Psalm responsoryjny
Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże.

Pieśni na 24 czerwca – Narodzenie świętego
Jana Chrzciciela
Wejście:
Boże zmiłuj się nad nami (285).
Ofiarowanie:
Wszystko Tobie (167)
Komunia św:
Ja wiem w kogo ja wierzę (140)
Dziękczynienie:
Przez chrztu świętego (314)
Zakończenie:
Głoś imię Pana (298
Czytania:
Jr 1, 4-10 Ps 71 1 P 1,8 – 12
Łk 1, 5 -17
Psalm responsoryjny
Sławię Cię Panie, za to, żeś mnie stworzył
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Dziękuję Ci, o Panie, Mistrzu
mó, Żeś mnie całą przemienił w
Siebie, I idziesz ze mną przez
życia trud i znój, Nie lękam się
niczego, gdy mam w sercu
Ciebie. (Dz 1001)
ROZWAŻANIA – 11 Niedziela zwykła
„Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest
Chrystus…” – czytamy we fragmencie Ewangelii
przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę. Skoro
jesteśmy uczniami Jezusa, to znaczy, że
zostaliśmy wezwani do tego, abyśmy stawali się
ludźmi siewu. W ten sposób rozwijamy
Królestwo Boże na ziemi. Jezus pragnie, by
Jego królestwo rodziło się w sercu każdego
człowieka i rozpowszechniało w całym świecie,
aż do chwili, kiedy Pan przyjdzie powtórnie i
zostaną wypełnione wszystkie Jego obietnice.
Aby dobrze zrealizować misję, zleconą nam
przez Boga, potrzebna jest cierpliwość. Pewna
historia opowiada o człowieku, który dobrze
przygotował swoje poletko, nawodnił je obficie i
na nim posadził nasionka. Po kilku tygodniach
zobaczył pierwsze roślinki. Dziwił się: gdyż u
sąsiada wszystko było większe. Z dnia na dzień
tracił cierpliwość. Z troski o przyszłe zbiory nie
mógł spać po nocach. Aż którejś takiej
bezsennej nocy wpadł na genialny w swoim
mniemaniu pomysł: pobiegł szybko na pole i

zaczął wyciągać i naciągać każdą roślinkę, aby
jej pomóc w szybkim wzroście. Była to bardzo
mozolna i uciążliwa praca. Gdy ją skończył, był
bardzo zmęczony. Poszedł spać, a gdy wstał,
udał się do sąsiada, powiedzieć mu, czego to on
dokonał, w jaki to sposób pomógł swoim
roślinkom. Gdy przyszli obaj na pole ujrzeli, że
rośliny zginęły: wszystko było zniszczone. Cała
wioska śmiała się długo z tego człowieka, który
nie umiał czekać.
Każdy z nas po zasianiu ziarna nie powinien
zapominać, że ono „samo rośnie i wydaje plon”.
Dlatego ufając Bogu i zdając się na Jego
Opatrzność, mamy rzucać ziarno w ziemię, a
potem pozwolić, by tam obumarło, wzrosło i
wydało plon. Powinniśmy dawać Bogu swoje
zdolności, swoje życie i ufać mocy Jego miłości
oraz sile modlitwy. Kiedy jesteśmy w bliskości
Boga i troszczymy się o sprawy królestwa, to
Bóg troszczy się o nasze sprawy codziennego
życia.
Dom rodzinny jest początkiem owego zasiewu
ziarna, a więc kształtowania człowieka w wierze,
czystości
i
innych
wartościach
życia
chrześcijańskiego,
a
także
wychowania.
Rodzina chrześcijańska powinna przyczyniać się
do sprawiedliwości społecznej. Na szczególną
pochwałę zasługuje pomoc pomiędzy rodzinami.
Wierność Ewangelii wymaga, aby rodzina była
gotowa również na przyjęcie nowego życia, na
dzielenie się swoimi dobrami i bogactwem z
ubogimi, na otwarcie się i gościnność wobec
innych.
Czasami
rodzina
dzisiaj
jest
zobowiązana do wyboru dla siebie takiego
sposobu życia, który sprzeciwia się panującej
kulturze i mentalności. Wobec grzechu i upadku
ta rodzina daje świadectwo stałości ducha
chrześcijańskiego, wtedy, gdy dostrzega we
własnym życiu i innych takie wartości, jak:
pokuta i przebaczenie win, pojednanie i
nadzieja. W swoim życiu daje ona również
świadectwo owocom Ducha Świętego i
Błogosławieństwom. Praktykuje styl życia pełen
prostoty i realizuje wobec innych dzieło
prawdziwie
ewangelicznego
apostolstwa.
Rodzina ma pokazywać, jak przez uczciwe
życie, odpowiedzialne postępowanie, sumienną
pracę, czy troskę o zdrowie i życie innych rzucać
kolejne ziarna, oczekując na wzrost.
ks. Leszek Smoliński
ROZWAŻANIA – Narodzenie świętego Jana
Chrzciciela

Zachariasz napełniony Duchem Świętym
wyśpiewał piękny kantyk, w którym pojawia się
prorocza myśl dotycząca misji Jana Chrzciciela:
„Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem
Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem
przygotować Mu drogę”. Jan ma wprowadzić lud
Starego przymierza w Nowe Przymierze w
Chrystusie. Ma za zadanie przygotowanie drogi
na przyjście Mesjasza niosącego ludziom
zbawienie. To zbawcze dzieło Boga ma swe
źródło w Jego nieskończonym miłosierdziu.
Narodzenie Jana Chrzciciela jest okazją, aby
wyrazić Bogu wdzięczność za dar życia. Pan
okazuje „wielkie miłosierdzie” nad kobietami,
które – podobnie jak Elżbieta – współpracują z
Bogiem w przekazywaniu daru życia. I dzięki ich
otwartości, rodzi się nowe życie. Wydarzenie z
Ain Karim uświadamia nam, że każde życie jest
wartościowe, jest cudem miłosierdzia. W tym
dziele miłosierdzia często pośredniczy Maryja.
W Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej ojców
bernardynów w Skępem ludzie modlą się o dar
potomstwa. I to, co po ludzku niemożliwe – jak w
przypadku Elżbiety i Zachariasza – staje się
realne dzięki wsparciu z Wysoka.
Dwa przykłady. Małżeństwo z Warszawy nie
mogło mieć dziecka. Dowiedziało się o
Sanktuarium w Skępem i postanowiło wyruszyć
z Płocka na pieszą pielgrzymkę. Po powrocie
poczęło się i urodziło im się dziecko. Po roku
szczęśliwi rodzice ponownie szli w pieszej
pielgrzymce, już razem z narodzonym
dzieckiem, dziękując Matce Bożej i składając
jednocześnie świadectwo dokonania się w ich
życiu cudu. Inny przypadek – młoda kobieta
została poinformowana przez lekarza, że jest
bezpłodna i nigdy nie urodzi dziecka. Udała się
do Sanktuarium w Skępem i tam pobożnie się
modliła. Kobieta zaszła w ciążę i obecnie
oczekuje na narodziny wymodlonego dziecka.
Cud życia wymaga od nas stałej troski o
zdrowie. Zadaniem całego naszego życia
pozostaje troska o naszą kondycję fizyczną, bo
jak mawiali już starożytni Grecy, „w zdrowym
ciele zdrowy duch”. Dlatego warto pamiętać w
„cywilizacji zabiegania”, że „ruch to zdrowie”.
Żaden lek nie zastąpi ruchu a ruch może
zastąpić niejeden lek. Zbytni aktywizm, bez
wypoczynku, prowadzi do niszczenia zdrowia.
Ale i lenistwo połączone z bezczynnością nie
służy zdrowiu, może nawet doprowadzić do
poczucia znudzenia, bezsensu życia, może
zabić w człowieku tak konieczną dla równowagi

psychicznej radość i spokój wewnętrzny. Ważne
jest jednak, by troska o zdrowie fizyczne nie
prowadziła do zaniku miłości, zwłaszcza do
bliźnich, np. przez bezwzględne domaganie się
od otoczenia opieki i zadręczanie bliźnich
swoimi wymaganiami.
Winniśmy
troszczyć
się
również
o
bezpieczeństwo swoje i innych w domu, w pracy
czy też na drodze. Taki styl życia ma skłaniać
nas do umiarkowania, czyli „unikania wszelkiego
rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia,
alkoholu, tytoniu i leków” (KKK, nr 2290).
Alkohol może stać się przyczyną brawury i
wypadków. Niewłaściwe korzystanie z alkoholu
przez rodziców może też spowodować
upośledzenie fizyczne lub umysłowe ich
potomstwa.
Mając świadomość zarówno piękna, jak i
kruchości
ludzkiego
życia,
zakończmy
rozważanie słowami św. Matki Teresy: «Życie
jest pięknem, podziwiaj je; życie jest życiem,
broń go!».
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 18 czerwca
8:00am Za Parafian
8:00am + Helena Ślisz w 4 rocznicę śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marka z
okazji urodzin
7:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Moniki i Tomasza z okazji
1 rocznicy ślubu
Wtorek – 19 czerwca
8:00am ++ Helena Michalczyk w 12 rocznicę
śmierci; Edward Ligęza
7:00pm + Bronisław Jakubczak
7:00pm
O Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i zdrowie dla córek Wiktorii i Julii
Środa – 20 czerwca
8:00am + Mieczysław Maziarz

8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Beaty i Christiana Świerc
w rocznicę ślubu
7:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Ewy i Jana z okazji 26
rocznicy ślubu
Czwartek – 21 czerwca, świętego Alojzego
Gonzagi
8:00am O Boże blogosławieństwo dla córki i
syna oraz ich rodzin
7:00pm O Boże błogosławieństwo, zdrowie i
uzdrowienie ze zranień dla Alicji Lubowickiej
7:00pm + Zygmunt Tyrawa
Piątek – 22 czerwca
8:00am O zdrowie i Boże blogosławieństwo dla
Katarzyny i Andrzeja w 5 rocznicę ślubu
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla
Krzysztofa z okazji urodzin
7:00pm + Marian Śląski w 10 rocznicę śmierci
Sobota – 23 czerwca
8:00am
++ Eugeniusz Pieczko; Weronika,
Jan, Wacław i Ryszard
8:00am ++ za zmarłych z Rodzin Chelpa, Lis i
Picak
9:00am Health and Blessing for Jan
Narodzenie świętego Jana Chrzciciela
–24 czerwca
6:00pm( Sobota) + Aleksander w 9 rocznicę
śmierci
7:00am
++ Władysław Komperda, Stanisław
Górz
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Filipa z okazji urodzin oraz dla
Anety i Jacka z okazji rocznicy ślubu
11:00am + Rafał Małyszko
1:00pm ++ Anna i Władysław Szpak w rocznicę
śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Anna Mikulski
Poniedziałek – 25 czerwca
8:00am Za Parafian
7:00pm ++ Władysław i Janina Brożonowicz
7:00pm + Jan Granat
Wtorek
8:00am
7:00pm
7:00pm

– 26 czerwca
+ Jadwiga Konopka
+ Stanisława Folcik
+ Filip Skibiński

Środa – 27 czerwca
8:00am
+ Maria Przednówek w 1 rocznicę
śmierci
7:00pm W Bogu wiadomej sprawie
7:00pm
++ Marek Mielniczuk, Teresa i
Kazimierz Niwa
Czwartek – 28 czerwca, świętego Ireneusza
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz
powrót do zdrowia dla Marianny
7:00pm + Barbara Kosela
7:00pm + Bolesław Moździerz w 42 rocznicę
śmierci
Piątek – 29 czerwca, świętych Apostołów
Piotra i Pawła
8:00am + Barbara Kosela
8:00am O Boże błogosławieństwo dla księdza
Piotra Janasa i księdza Piotra Nowackiego z
okazji imienin
7:00pm + Zdzisław Dzierżanowski
Sobota – 30 czerwca
8:00am + Janina Kania w 1 rocznicę śmierci
9:00am + John Gneychtel
13 niedziela zwykła – 1 lipca
6:00pm( Sobota) O Boże błogosławieństwo i
szczęśliwą podróż dla rodziny Marków
7:00am
++ Stanisław Otfinowski, Jasław
Kopacz
9:00am ++ Zofia i Jan Piasecki w 21 rocznicę
śmierci
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski z
okazji 30 rocznicy ślubu dla Władysławy i
Jerzego Cygan
1:00pm ++ Jan i Maria Granat
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Władysława i Edward Matras

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 24 czerwca zostaną
ochrzczeni:
Laura Mitros; w
niedzielę 1 lipca: Ella Gabryel.
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 20 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 10 czerwca: $ 9,361.00
Składka budowlana: $ 10,074.00
Pledges: $ 913.00
Kawiarenka: $ 200.00
Sklepik: $ 1,465.00
Lampki: $ 797.00
Graduacja: $ 500.00
Piknik: $ 26.500
ZOBOWIĄZANIA - PLEDGES
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Wojciech i
Janina Bykowski, Wojciech i Barbara Cholewa,
Grzegorz Grygo, Mieczysław i Jolanta
Kaczmarczyk, Stanisław i Alfreda
Konieczek, Jan Korus, Marek i Renata
Madej, Jan i Stanisława Merchut, Krzysztor
Mierkowski, Mariusz i Maria Onak, Christopher i
Margaret Stelmach, Kazimierz i Izabela
Wiatr oraz Arkadiusz Zwierniak.

DONACJE NA POTRZEBY KOŚCIOŁA
Marian i Marcelina Stanisz
$ 250.00
Czeslaw i Teresa Kaczor
$ 200.00
Isabella Stachulak
$ 200.00
Kazimierz i Malgorzata Maslowiec $ 150.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 17 czerwca zostanie zebrana
druga taca na Emerytowanych i chorych
kapłanów, a w niedzielę 24 czerwca zostanie
zebrana druga taca na spłatę długu budowy
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"

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 PODZIĘKOWANIE
Drodzy bracia i siostry,
W ostatnią niedzielę miał
miejsce nasz piknik
parafialny "Powitanie lata".
Pogoda nie zachęcała do
wyjścia z domu, stąd
pojawiły się obawy, czy piknik
w
ogóle się odbędzie. Z Bożą pomocą udało się
troche rozpędzić chmury, deszcz był tylko

przelotny i zaczęliśmy świętować. Chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania pikniku:
Radzie Parafialnej, osobom pracującym przy
stoiskach, Siostrom Misjonarkom Chrystusa
Króla za użyczenie swojego terenu na plac
zabaw dla dzieci, przygotowującym jedzenie,
służbie parkingowej, paniom , które
przygotowały pyszne ciasta, obsłudze
technicznej, wszystkim razem i każdemu z
osobna oraz Wam, drodzy Parafianie i
Przyjaciele naszego Sanktuarium, za przybycie,
uczestniczenie i miłą zabawę przez całą
niedzielę. Dochód z pikniku przeznaczony jest,
jak to mamy już w zwyczaju, na spłatę długu
budowy naszego kościoła. Serdeczne Bóg
zapłać wszystkim i już teraz zapraszam na
kolejny piknik, 30 września!
W tym tygodniu, od poniedziałku do piątku
odbyły się półkolonie dla dzieci - Wakacje z
Bogiem. Ks Piotr Janas wraz z rodzicami
czuwał nad ich organizacją i przebiegiem,
zapewniając wiele atrakcji tu na miejscu, jak i w
Chicago. Udział wzięło około 100 dzieci w wieku
od 6 do 12 lat.
Organizatorom i uczestnikom ostatnich
wydarzeń w naszej parafii niech Pan Bóg
błogosławi!
SPONSORZY PIKNIKU
Polish and Slavic Federal Credit Union
J&J Trucking
ABS Trucking
State Farm Tim Mackey
Dr. Michal Szczupak
Dr. Wioletta Kolcan
Alexandra Food
Panstwo Giewont
Panstwo Drath
Smakowski Bakery
Barbara's Deli
Top One Salon
Farmers Insurance Beata Nitecki
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
Panstwo Szuber and Panstwo Tylka
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
Perfect Style Hair Salon
Stawski Distributing
King's Hall Banquets
Panstwo Gracz
Anonimowo $500
JJW Jump Rental
Smiles of Lombard PC
AJB Deli
PNA Irena Jarocinski
Pan Chlopek
Zofia Maziarz- Sitko
Dr. Bozena Scigacz
Dr. M. Lebiecki Sparkling Dental
WYLACZNY PATRON MEDIALNY
Polskie Radio WNVR1030AM WRDZ1300AM,
TV POLVISION
WAKACJE!!!
W poniedzialek 18 czerwca
na wakacje wyrusza ksiądz
Tomasz,
życzymy
mu
dobrego
wypoczynku
i
Bożego błogosławieństwa na
czas urlopu.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o
zbadanie ważności
małżeństwa. Spotkanie - po
wcześniejszym uzgodnieniu daty
w biurze parafialnym lub w
zakrystii.
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!
Chór im. św. Jana Pawła II
przy naszym Sanktuarium
zaprasza młodzież, panie i
panów do wzmocnienia
Chóru. Z uwagi na powrót
do Polski niektórych członków
chóru, brakuje osób śpiewających.
Prosimy o zgłaszanie się do pana organisty –
Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284
UWAGA ! : W obecnym roku - 2018, Chór
będzie celebrowal 10 lat swojej działalności!
Mamy nadzieje, że w każdym głosie sopran
+alt+tenor+bas znajdzie sie 10 osób.
40 - osobowy Chór na 10 -lecie to jest
nasze zadanie.
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.

ZAPRASZAMY na ŚWIĘTE ZAMYŚLENIE
NAD ŚMIERCIĄ I ŻYCIEM. NAD MIŁOŚCIĄ.
Pwt 30,19-20:
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i
ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie
więc życie, abyście żyli wy i wasze
potomstwo, miłując Pana, Boga swego,
słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest
twoje życie i długie trwanie twego pobytu na
ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom
twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Wybieraj więc, Chcesz żyć – przyjdź, posłuchaj,
Chcesz śmierci – nie przychodź. Jesteś wolny.
Spotkania w sobotę, niedzielę i poniedziałek 2325 Czerwiec

sobota- wieczorna Msza sw. z homilia,
konferencja dla uczestnikow
niedziela- homilia na wszystkich Mszach sw
poniedzialek- wieczorna Msza sw. z homilia,
konferencja
Rekolekcje poprowadzi Ks. Marek Borowski
SAC, byly moderator krajowy DK, rektor i
proboszcz parafii p.w. św. Wincentego
Pallottiego w Łodzi .
Zapraszamy!!!
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...

Znajdź oryginał, nie kopię
Da się!
Naszym najgorszym wrogiem nie są konkretne
problemy, niezależnie od tego, jak bardzo są
poważne i dramatyczne: największym zagrożeniem
jest zły duch przystosowania, który nie jest
łagodnością ani pokorą, ale przeciętnością,
małodusznością
Papież
rozpoczął
nowy
cykl
katechez
poświęconych tematowi przykazań.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl katechez. Będzie
on poświęcony tematowi przykazań, przykazań
Prawa Bożego. Aby go wprowadzić, zaczerpnijmy
inspirację z przed chwilą usłyszanego fragmentu:
spotkania pomiędzy Jezusem a człowiekiem który na
klęczkach pyta Go, w jaki sposób możemy otrzymać
życie wieczne? (por. Mk 10,17-21). W tym pytaniu
kryje się wyzwanie każdego istnienia: pragnienie
życia pełnego, nieskończonego. Co czynić, aby je
osiągnąć? Jaką pójść drogą? Żyć naprawdę, przeżyć
życie szlachetne ... Iluż młodych ludzi stara się „żyć”
a potem niszczy samych siebie, idąc za tym, co
ulotne. Nieodparta chęć życia.
Niektórzy sądzą, że lepiej zgasić ten impuls,
ponieważ jest groźny. Chciałbym powiedzieć,
zwłaszcza ludziom młodym: naszym najgorszym
wrogiem nie są konkretne problemy, niezależnie od
tego, jak bardzo są poważne i dramatyczne:
największym
zagrożeniem
jest
zły
duch
przystosowania, który nie jest łagodnością ani
pokorą, ale przeciętnością, małodusznością [1]. Czy
młody człowiek przeciętny jest człowiekiem z
przyszłością czy też nie? Nie słyszę! - [odpowiadają:
„nie!”]. Stoi w miejscu, nie rozwija się, nie osiągnie
sukcesu. Przeciętność lub małoduszność – młodzi
lękający się wszystkiego, „o taki jestem”. Tacy młodzi
nie pójdą naprzód. Łagodność, siła i ani odrobiny
małoduszności. Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati
będący młodzieńcem mawiał, że trzeba żyć, a nie
wegetować [2]. Ludzie przeciętni wegetują. Trzeba
żyć siłą życia. Trzeba prosić Ojca Niebieskiego dla
młodych dnia dzisiejszego o dar zdrowego
niepokoju. Ale w domu, w waszych domach, w
każdej rodzinie, gdy widzi się młodzieńca, który cały
dzień biernie siedzi, cóż wtedy myślą mama i tata:
„Ależ on jest chory, coś mu dolega”, i prowadzą go
do lekarza ... czyś nie tak? Życie młodego człowieka
to dążenie naprzód, bycie niespokojnym, zdrowym
niepokojem, zdolność, by nie zadowalać się życiem
bez piękna, bez koloru. Jeśli młodzi ludzie nie będą
głodni autentycznego życia, dokąd będzie zmierzała
ludzkość? Dokąd będzie zmierzała ludzkość z
młodzieżą spokojną, pozbawioną niepokoju?. Dokąd
dojdzie?
Pytanie tego człowieka z Ewangelii jest w każdym z
nas: jak można zaleźć życie, życie w obfitości?
Jezus odpowiada: „Znasz przykazania” (w. 19) i
cytuje część Dekalogu. Jest to Jezusowy proces
pedagogiczny, poprzez który chce On doprowadzić
do określonego miejsca. W istocie już z samego
pytania wynika, że ten człowiek nie ma pełnego
życia, szuka czegoś więcej, jest niespokojny. Co
zatem musi zrozumieć? Mówi: „Nauczycielu,
wszystkiego tego [przykazań] przestrzegałem od
mojej młodości” (w. 20).
Jak się przechodzi od młodości do dojrzałości?
Kiedy zaczynamy akceptować swoje ograniczenia.
Zaakceptowanie swoich ograniczeń to przejście od

młodości do dojrzałości. Stajemy się dorosłymi kiedy
nabieramy dystansu do siebie i uświadamiamy sobie
to, „czego nam brakuje” (por. w. 21). Ten człowiek
zmuszony jest uznać, że wszystko, co może
„uczynić”, nie przekracza „dachu”, nie wykracza poza
pewien zakres.
Jak pięknie być mężczyznami i kobietami! Jakże
cenne jest nasze istnienie! Jest jednak pewna
prawda, którą w dziejach ostatnich stuleci człowiek
często odrzucał, z tragicznymi konsekwencjami:
prawda o swoich ograniczeniach.
Jezus w Ewangelii mówi coś, co może nam pomóc:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt
5, 17). Pan Jezus obdarza spełnieniem, na to
przyszedł. Ten człowiek musiał dojść do progu
pewnego przełomu, gdzie otwiera się możliwość, by
przestać żyć samym sobą, swoimi dziełami, swoimi
dobrami i właśnie dlatego, że brakuje mu życia w
pełni – opuścić wszystko, aby pójść za Panem [3].
Przy bliższym zbadaniu, w ostatecznym zaproszeniu
Jezusa – wspaniałym, cudownym – nie ma
propozycji
ubóstwa,
lecz
bogactwa,
tego
prawdziwego: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (w.
21).
Kto mogąc wybrać między oryginałem a kopią,
wybrałby kopię? Oto wyzwanie: znajdź oryginał
życia, a nie kopię. Jezus nie oferuje żadnych
namiastek, ale prawdziwe życie, prawdziwą miłość,
prawdziwe bogactwo! Jakże młodzi mogą podążać
za nami w wierze, jeśli nie widzą, że wybieramy
oryginał, jeśli widzą nas uzależnionych od
półśrodków? Straszne jest napotkanie chrześcijan
połowicznych, chrześcijan - pozwolę sobie
powiedzieć „skarłowaciałych”: rozwijają się tylko do
pewnej wysokości, a potem już nie, chrześcijanie z
pomniejszonym, zamkniętym sercem. Rzeczą
straszą jest napotkanie takiej sytuacji.
Potrzebny jest przykład kogoś, kto zaprasza mnie do
wyjścia „poza”, do „więcej”, aby trochę wzrastać. Św.
Ignacy nazwał to „magis”, „ogniem, gorliwym
działaniem, które budzi drzemiących” [4].
Droga do tego, czego brakuje, prowadzi przez to, co
jest. Jezus nie przyszedł, aby znieść Prawo lub
Proroków, ale wypełnić je. Musimy wyjść od
rzeczywistości, aby pójść z tym dalej ku „temu czego
brakuje”. Musimy zbadać zwyczajność, aby otworzyć
się na niezwykłość.
W tych katechezach weźmiemy dwie tablice
Mojżesza jako chrześcijanie, trzymając się za ręką
Jezusa, aby podążając za Nim przejść od złudzeń
młodości do skarbu, który jest w niebie. Odkryjemy w
każdym z tych praw starożytnych i mądrych, bramę
otwartą przez Ojca, który jest w niebie, aby Pan
Jezus, który ją przekroczył doprowadził nas do

prawdziwego życia. Jego życia. Życia dzieci Bożych.
Dziękuję.

PIKNIK PARAFIALNY

OGŁOSZENI A DROBNE















Potrzebni kierowcy z CDL klasy „A”, stałe trasy
pomiędzy Chicago i Cincinnati, OH. Codziennie w
domu, weekendy wolne, w 100% „drop&hook” Wyjazd
z Chicago w godzinach popołudniowych. Potrzebni
kierowcy na Soboty, od wczesnych godzin rannych.
Wymagany rok doświadczenia i korporacja. Kontakt:
Ryszard: (630)390-5524
Poszukuję pracy do pilnowania starszej osoby w
soboty i niedziele i 2 dni w tygodniu.(North) Kontakt:
(773)745-2054.
Mieszkanie lub pokój do wynajęcia, okolicw Addison
lub Roselle. Kontakt: Mike: (630)885-1191
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
Poszukuję pani do pomocy przy sprzątaniu domów,
okolice miasteczka Addison. Kontakt: Anna: (630)7654982
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: Alicja: (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

