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ks. Mirosław Stępień, SChr – proboszcz 
ks. Piotr Janas, SChr – wikariusz 
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Rada parafialna: 
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Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933 
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Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630) 740-2749 
Marek Gracz (630) 400-7338 
Komisja Charytatywna: Marta Penc (630) 456-
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Komisja Gospodarcza: 
Adam Jakubek (630) 280-9102 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
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Stanisław Bujak (630) 543-2156 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

 Pieśni na 1 lipca –  13 Niedziela zwykła  
Wejście: 

Cały świat niech śpiewa tę pieśń zwr. 1 i 3 (172). 
Ofiarowanie:  

Czego chcesz od nas  Panie (291) 
Komunia św:  

O niewysłowione szczęście zajaśniało (201) 

Dziękczynienie: 

Cóż Ci Jezu damy (191) 

Zakończenie: 
Nasze plany i nadzieje (396) 
 

 Czytania:   

Mdr 1, 13-15;2.23-24  Ps 30  2 Kor 8,7.9.13-15 
 Mk 5, 21 -43 
 

 Psalm responsoryjny 
 Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 

 

 Pieśni na 8 lipca –  14 Niedziela zwykła    
Wejście: 

Bóg nad swym ludem zmiłował się (206). 
Ofiarowanie:  

Pan jest mocą swojego ludu (449) 
Komunia św:  

Skosztujcie i zobaczcie (318) 

Dziękczynienie: 

 1.  Uwielbiajmy  Jezusa bo kocha nas jak nikt 
   Uwielbiajmy  Jezusa  bo kocha  nas   jak nikt 
   Uwielbiajmy  Jezusa  bo kocha nas ,  
   Uwielbiajmy  Jezusa  bo kocha  nas  
   Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas , jak nikt. 
                                      
  2. Swoją miłość  Mu dajmy .................. x 5 
  3.  Swoje serce  Mu dajmy  .................. x 5 
Zakończenie: 
Błogosław Panie nas (282) 
 

 Czytania:   

Ez 2, 2-5  Ps 123  2 Kor 6,1 – 6 
Mk 6, 1-6 
 

 Psalm responsoryjny 
 Do Ciebie Boże, wznoszę moje oczy. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Wieczerza Pańska zastawiona, 
Jezus z Apostołami do stołu 
zasiada, Jego istota cała w 
miłość przemieniona, Bo taka 
była Trójcy świętej rada. (Dz 
1002) 

ROZWAŻANIA – 13 Niedziela zwykła   
 Lekarze, ojciec czy matka walczą o życie 
dziecka. Ile takich historii spotykamy na co dzień 
w naszym życiu, czytamy o nich w Internecie 
czy oglądamy w telewizji. Jedną z nich 
przedstawia książka pt. Mam odwagę mówić o 
cudzie (Znak 2015). To zapis rozmowy z prof. 
Januszem Skalskim, wybitnym kardiochirurgiem 
dziecięcym i człowiekiem głębokiej wiary. „Mam 
odwagę mówić o cudzie” – powtarzał Profesor w 
grudniu 2014 roku po godzinach walki o życie 
2,5-letniego Adasia, najbardziej wyziębionego 
człowieka świata. Lekarz, który pomógł Bogu 
przywrócić chłopca do życia, w duecie z Bogiem 
uratował już sześć tysięcy dziecięcych serc. 
Stawia dobro innych ponad swoje, a sam doznał 
zawału w trakcie walki o życie pacjenta. Jego 
życiorys pokazuje, że zawsze trzeba walczyć. 
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Dzisiejsza Ewangelia przywołuje obraz Jaira, 
jednego ze zwierzchników synagogi, który 
myślał o swoim dziecku znajdującym się w 
niebezpieczeństwie śmierci. Ten niepokój 
skupiał całą jego uwagę, przysłaniając wszystko 
inne. Wielkie cierpienie i wielka wiara sprawiły, 
że przyszedł do Jezusa, i upadł Mu do nóg 
prosząc usilnie: „Moja córeczka dogorywa, 
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. 
Czy Jair momencie mógł myśleć, że „dla Boga 
nie ma nic niemożliwego”? 
Jezus spełnił prośbę ojca dziewczynki i udał się 
we wskazanym kierunku. Jednak okazało się, że 
ludzie przynieśli wiadomość o śmierci córki. 
Chociaż sytuacja wydawała się być 
rozstrzygnięta kategorycznie, Nauczyciel mówi: 
„Nie bój się, tylko wierz”. Przełożony synagogi, 
wbrew oczywistej po ludzku sytuacji, nie 
wycofuje się, ale konsekwentnie idzie za 
Panem. Przychodzą do domu i Jezus mówi 
„dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. Więc w 
oczach Pana Boga rzeczywistość może 
wyglądać zupełnie inaczej. To, co ludzie uznali 
za śmierć, Jezus uznał tylko za sen, z którego 
można się obudzić. I tak się stało. Boski Dawca 
życia wskrzesza dziewczynkę i w ten sposób 
przywraca rodzinie utraconą nadzieję. 
Również i każdy z nas może przeżywać sytuacje 
zagrożenia życia swojego czy najbliższych. Nie 
wystarczy wtedy jedynie fachowa opieka 
medyczna dla naszego ciała, ale warto spojrzeć 
na trudne doświadczenie również w 
perspektywie wiary. I powierzyć sprawę 
„szlachetnego zdrowia” opiece Boskiego 
Lekarza Jezusa, który jest Panem życia. I który 
przyszedł po to, abyśmy „mieli życie i mieli je w 
obfitości”. 
Wiara okazuje się według Jezusa koniecznym 
warunkiem uzdrowienia. Oznacza ona 
przekonanie, że Bóg z mocą działa przez 
Jezusa i dokonuje przez Niego cudów, a 
wszystko z miłości do ludzi i pragnienia, by 
uczynić ich szczęśliwymi. Dzięki ufnej wierze 
człowiek może autentycznie spotkać się z 
Bogiem, doświadczyć Jego obecności i w 
konsekwencji zawierzyć Mu swoje życie. 
Wejście w zażyła relację, w komunię z Bogiem 
jest w stanie przynieść człowiekowi nie tylko 
uzdrowienie, ale może go wyrwać nawet z 
otchłani śmierci. Warto więc pamiętać stając 
prze Jezusem, nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach, że warto walczyć do końca i wierzyć 
Boskiemu Nauczycielowi. 

ks. Leszek Smoliński 
 
ROZWAŻANIA – 14 Niedziela zwykła     
Każdy z nas już tego doznał. Większy posłuch, 
szacunek i poważanie znajduje się wśród tych, z 
którymi nie przebywa się na co dzień. Człowiek 
wygłaszający prawdy pośród „swoich” nierzadko 
jest traktowany w sposób uwłaczający, wręcz 
prześmiewczy. Wygłaszając zaś te same 
prawdy pośród innych, widzi reakcje 
diametralnie inne. 
By móc odczuć te zależności, wystarczy 
zastanowić się nad poważnymi następstwami 
odrzucenia Słowa Bożego i nad koniecznością 
przyjęcia go nawet wówczas, gdy głoszą je 
posłańcy prości i skromni. W historii ludzkości 
niejednokrotnie natykamy się na przykłady, 
kiedy posłani przez Boga prorocy napominają i 
nauczają, a ludzie jednak pozostają oporni, co 
zatwardza ich serca i czyni je nieczułymi na 
jakiekolwiek wezwania. 
Prorok Ezechiel otrzymał od Boga dar 
prorokowania, ale i tak spotykał się z wielkim 
niedowiarstwem. Otrzymał radę od Pana: «To 
ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych 
sercach; posyłam cię do nich, abyś im 
powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą 
słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem 
ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że 
prorok jest wśród nich. » (Ez 2,4-5). 
Św. Paweł po wydarzeniach 
damasceńskich, mimo iż otrzymał dar głoszenia 
Chrystusa, postrzegany był w dalszym ciągu 
jako prześladowca chrześcijan. Dopiero Jego 
ciężka, wytrwała praca poparta głoszeniem 
Słowa Bożego powoli odmieniła zapatrywania 
innych na Niego i na to, co głosił. Ale i tutaj Pan 
wspomagał zarówno samego Pawła, jak i Jego 
otoczenie. Widząc rozterki Pawła, powiedział: 
«Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w 
słabości się doskonali.» (2 Kor 12,9) 
Na koniec Ewangelia opisująca zdarzenie w 
Nazarecie, gdy Pan Jezus przyszedł do 
synagogi nauczać. Żyjąc od dzieciństwa w 
Nazarecie, przez trzydzieści lat nie wyróżniał się 
w swoim otoczeniu. Zarozumiali Nazaretańczycy 
nie mogli zrozumieć. że ktoś podobny do nich, 
wzrastający zwyczajnie wśród nich i wykonujący 
skromny zawód może być prorokiem, 
Mesjaszem, Synem Bożym. Odrzucili Jezusa. A 
Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, 
wśród swoich krewnych i w swoim domu może 
być prorok tak lekceważony.» (Mk 6,4). 



Jeśli więc w swoim życiu napotykamy różne 
trudności, które wydają się nam jak góry nie do 
przebycia, jeśli mamy wady, które trudno nam 
przezwyciężyć, doświadczenia, których nie 
umiemy przyjąć – przypatrzmy się sobie i 
zapytajmy: jaka jest moja wiara? Czy dążę do 
umocnienia przez słuchanie Słowa Bożego? 
Ono jest światłem, źródłem i przewodnikiem na 
drodze wiary. Ono może doprowadzić do wiary 
bez powątpiewania. Słuchajmy Słowa Bożego, 
przekazujmy je dalej, głośmy je tym, którzy 
Słowa nie znają, nie chcą o Nim pamiętać lub 
zdążyli zapomnieć. Bądźmy dla nich prorokami. 
Boże, wspomóż nas w rozumieniu i głoszeniu 
Twego Słowa, byśmy mogli Nim żyć i tłumaczyć 
Je tym, którzy Słowa szukają. 
Ks. Piotr Blachowski 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
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       
 
Poniedziałek – 2 lipca     
8:00am   Za Parafian   
7:00pm    + Barbara Kosela 
 
 Wtorek  –  3 lipca, świętego Tomasza 
Apostoła  
8:00am   + Barbara Kosela 
7:00pm  Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski 
dla Noe i Brendona Hanek z okazji urodzin 
 
Środa   – 4  lipca   
8:00am   ++ Andrzej i Jolanta Mulica    
8:00am   Dziękczynna za uzdrowienie z choroby 
terczycy Barbary     
 

Czwartek  – 5 lipca 
8:00am   O zdrowie i Boże blogosławieństwo dla 
Eweliny   
7:00pm + Lidia Bielecka w 9 rocznicę śmierci   

Piątek  – 6 lipca, świętej Teresy 
Ledóchowskiej 
8:00am + Henry Zaleski w 2 miesiące po śmierci   
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla Haliny 
Frąckiewicz z okazji imienin 
 7:00pm +   Stanisław Bysiek w miesiąc po 
śmierci   
 
Sobota  – 7 lipca   
8:00am     + Wojciech Zakarzewski    
9:00am  + Steven Platos 
 
14 Niedziela zwykła –8 lipca    
6:00pm( Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am   O Boże błogosławieństwo i obfite łaski 
dla chrzestnych dzieci    
9:00am  + Janina Koziara w 19 rocznicę śmierci       
11:00am  O Boże błogosławieństwo dla Luciano 
Giovanazzi w 6 rocznicę urodzin    
1:00pm  Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu 
Elżbiety i Edwarda Góreckich      
3:30pm  Intencje zbiorowe    
7:00pm   ++ Bogumiła i Ryszard Kowalczyk, 
Olgierd Szulc       
 
Poniedziałek – 9 lipca     
8:00am   Za Parafian   
7:00pm    O Boże błogosławieństwo dla Julii 
Makarczuk z okazji 11 urodzin    
 
 Wtorek  –  10 lipca  
8:00am   O cnotę wiary, nadziei i miłości dla 
Daniela z okazji urodzin 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Michałka w rocznicę urodzin 
7:00pm  + Henryk Dąbrowski w 15 rocznicę 
śmierci 
 
Środa   – 11 lipca, świętego Benedykta   
8:00am   ++ Kazimierz Owca, Bronisław 
Bronicki, Eugenia i Jan Bogacz    
7:00pm   Dziękczynna za łaskę uzdrowienia z 
prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty 
z okazji 50 urodzin     
 
Czwartek  – 12 lipca,  świętego Brunona 
8:00am   + Marian Kłos   
7:00pm + Wojciech Zakarzecki  
 
Piątek  – 13 lipca, świętych Pustelników: 



AndrzejaŚwierada i Benedykta 
8:00am   O Boże błogosławieństwo i Dary 
Ducha świętego dla księdza Tomasza Pietrzaka 
 7:00pm ++ Barbara i Andrzej Kosela   
   
Sobota  – 14 lipca  
8:00am     + Zdzisław Drelich   
9:00am  + Krystyna Gołębiowska 
 
15 niedziela zwykła  – 15 lipca    
6:00pm( Sobota) + Halina Bukat 
7:00am   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Romana i Czesławy 
Wójcik z okazji 50 rocznicy ślubu    
9:00am  O Boże błogosławieństwo dla Amelii 
Majkut w 2 rocznicę urodzin       
11:00am  ++ Ludmiła i Edmund Kamiński    
1:00pm  O Boże błogosławieństwo w dniu 3 
urodzin dla Filipka      
3:30pm  Intencje zbiorowe    
7:00pm   Dziękczynna za otrzymane łaski przez 
wstawiennictwo Matki Bożej przez Nowennę 
Pompejańską       
              

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 1 lipca zostaną 
ochrzczeni:      Ella  Rose 
Gabryel;  w sobotę 7 lipca : 
Xander Wladyslaw Augustyn; w niedzielę 8 
lipca: Michael Aleksander Matras; Alan Walen; 
Julia Daria Mikołajczyk. Spotkanie dla rodziców i 
rodziców chrzestnych odbędzie się we wtorek , 
3 lipca o godz. 7:40pm w salce w kościele. 
Rodzicom  życzymy Bożego błogosławieństwa 
w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:      7 lipca przez: 
Anna Miszczak i Tomasz Dziwisz; 
14 lipca przez:  Magdalena 
Jarnutowska-Sowul i Radosław  
Sowul; 28 lipca przez:Katarzyna Kocik i 
Liubomir Yakymiv;  11 sierpnia przez: Paulina 
Łazarz i Piotr Litera;   Marcela Klimak i Andrzej 
Urbańczyk; 18 sierpnia przez: Monika 
Pietruszka i Bartosz Pietruszka; Anna Dziedzic i 
Piotr Starzyk; 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  17 czerwca: $ 9,3695.00 
Składka diecezjalna: $ 3,966.00 
 
Niedziela  24 czerwca: $ 10,202.00 
Składka budowlana: $ 8,542.00 
Pledges:  $  1,415.00 
Kawiarenka:  $  450.00 
Lampki:  $  727.00 
Donacje I Komunii:  $  4,280.00 
 
ZOBOWIĄZANIA - PLEDGES 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Czeslaw i Ewa 
Burzawa, Wojciech i Janina Bykowski, Wojciech 
i Barbara Cholewa, Grzegorz Grygo, Jan 
Korus, Andrzej i Ryszarda Lupa, Jan i 
Stanisława Merchut, Krzysztof i Renata 
Mierkowski, Mariusz i Maria Onak, Maria Slowik, 
Zbigniew i Bronislawa Stanisz, Christopher i 
Margaret Stelmach, Mariusz i Marta 
Wdowiak oraz Arkadiusz Zwierniak.  
 

DONACJE NA POTRZEBY KOŚCIOŁA 

Czeslaw i Teresa Kaczor                  $  300.00 

Maria Slowik                                    $  250.00 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 1 lipca zostanie zebrana  druga 
taca na   Peter’s Pence, a w niedzielę 8  lipca 
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! 
 
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. 
 
WAKACJE!!!  
W poniedzialek 2 lipca na 
wakacje wyrusza ksiądz 
Proboszcz Mirosław, życzymy 
mu dobrego wypoczynku i 
Bożego błogosławieństwa na 
czas urlopu.  
 
IMIENINY KSIĘŻY PIOTRÓW    
W piątek 29 czerwca księża 
Piotr Janas i Piotr Nowacki 
obchodzili swoje imieniny, 
życzymy księżom Bożego 
błogosławieństwa , opieki 
Matki Bożej i wsparcia 
świętego Patrona. 
 
DVD Z PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ!  
W niedziele 1 i 8 lipca po Mszach świętych o 
godzinie: 9:00am, 11:00am i 13:00, będą do 
odebrania płyty DVD z uroczystości Pierwszej 
Komunii świętej 
 
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH 
Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca ( 
2 lipca), zapraszamy chorych na Msze święte o 
8:00am i 7:00pm, podczas  których będzie 
udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych. 
 
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
W środę 4 lipca przypada w Stanach 
Zjednoczonych Dzień Niepodległości, Msza 
święta będzie odprawiona tylko o 8:00am, Biuro 
Parafialne w ten dzień będzie zamknięte. 
Życzymy miłego wypoczynku i świętowania. 
 

GARNITURY DLA TATY  
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tę akcję, 
przeprowadzoną w naszym kościele w Dzień 
Ojca 17 czerwca. 
Zebraliśmy $ 200.00, a cały zysk został 
przeznaczony na spłatę długu budowy naszego 
kościoła. Serdeczne Bóg zapłać!!! 
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o 
zbadanie ważności 
małżeństwa. Spotkanie - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w 
zakrystii. 
 
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!  
Chór  im. św. Jana Pawła  II 
  przy  naszym Sanktuarium 
 zaprasza młodzież, panie  i 
panów  do  wzmocnienia 
 Chóru. Z uwagi na  powrót 
 do  Polski  niektórych  członków  
chóru, brakuje osób śpiewających. 
Prosimy o zgłaszanie się do pana organisty – 
Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284 
  UWAGA ! : W obecnym   roku  - 2018,  Chór 
 będzie  celebrowal 10 lat swojej  działalności! 
Mamy  nadzieje, że w  każdym  głosie   sopran 
+alt+tenor+bas  znajdzie  sie  10 osób. 
40 -    osobowy  Chór  na  10 -lecie  to  jest 
 nasze  zadanie. 
 
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) 
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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... 

 

 
Dekalog zaczyna się od 
wielkoduszności Boga 
Katecheza papieża Franciszka podczas audiencji 
generalnej w Watykanie, 27 czerwca 2018 r. 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Dzisiaj audiencja ta będzie się odbywać tak jak w 
minioną środę: w Auli Pawła VI jest bardzo wielu 
chorych. Są tam, aby ich ustrzec od skwaru i żeby im 
było wygodniej. Ale będą śledzić audiencję na 
telebimie. My łączymy się z nimi. Oznacza to, że nie 
ma dwóch audiencji: jest jedna jedyna. Pozdrówmy 
chorych zgromadzonych w Auli Pawła VI. 
Nadal mówimy o przykazaniach, które - jak 
powiedzieliśmy - są nie tyle nakazami, ile słowami 
Boga do swego ludu, aby dobrze pielgrzymował. Są 
życzliwymi słowami Ojca. Dziesięć Słów zaczyna się 
w następujący sposób: „Ja jestem Panem, twoim 
Bogiem, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, 
gdzie byłeś niewolnikiem” (Wj 20, 2). Ten początek 
mógłby się zdawać obcy rzeczywistym prawom, 
które po nim następują. Ale tak nie jest. 
Dlaczego pojawia się ta proklamacja, którą Bóg 
czyni o sobie i o wyzwoleniu? Ponieważ dochodzimy 
do Góry Synaj po przekroczeniu Morza Czerwonego: 
najpierw Bóg Izraela ocala, a następnie domaga się 
zaufania.[1] To znaczy: Dekalog zaczyna się od 
wielkoduszności Boga. Bóg nigdy nie wymaga, 
wcześniej nie dając. Najpierw zbawia i daje, a 
następnie żąda. Taki jest nasz Ojciec. 
I rozumiemy znaczenie pierwszej deklaracji: „Ja 
jestem Panem, twoim Bogiem”. Jest tu pewna 
zaborczość, istnieje związek, istnieje przynależność. 
Bóg nie jest kimś obcym: jest twoim Bogiem.[2] To 
rzuca światło na cały Dekalog, a także odsłania 
tajemnicę działania chrześcijańskiego, ponieważ jest 
to ta sama postawa jak Jezusa, który mówi: „Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” (J 
15,9). Chrystus jest umiłowany przez Ojca i kocha 
nas tą miłością. Wychodzi nie od siebie, ale od Ojca. 
Często nasze dzieła zawodzą, ponieważ 
wychodzimy od siebie, a nie od wdzięczności. A 
dokąd dochodzi ten, kto wychodzi od siebie? ... 
Dochodzi do siebie samego! Niezdolny jest, by coś 
osiągnąć. Powraca do siebie. To właśnie postawa 
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egoistyczna, o której ludzie mówią żartem: „Ta 
osoba to «ja», «dla mnie», «ze mną», «dla mnie»”. 
Wychodzi od siebie i do siebie powraca. 
Życie chrześcijańskie jest przede wszystkim 
wdzięczną odpowiedzią szczodremu Ojcu. 
Chrześcijanie, którzy wypełniają tylko „obowiązki”, 
twierdzą, że nie mają osobistego doświadczenia 
tego Boga, który jest „naszym”. Muszę zrobić to, 
tamto i jeszcze tamto. Tylko obowiązki, ale czegoś ci 
brakuje. Co jest podstawą tego obowiązku? A, tak 
się powinno czynić! Nie - podstawą tego obowiązku 
jest miłość Boga Ojca, który najpierw obdarza, a 
następnie nakazuje. Stawianie prawa przed relacją 
nie pomaga w pielgrzymowaniu wiary. Jakże może 
młody człowiek pragnąć bycia chrześcijaninem, jeśli 
zaczniemy od zobowiązań, przyrzeczeń, skutków a 
nie od wyzwolenia? Bycie chrześcijaninem to proces 
wyzwolenia. Przykazania wyzwalają cię od własnego 
egoizmu. A wyzwalają cię, bo jest miłość Boga, która 
niesie cię naprzód. Formacja chrześcijańska opiera 
się nie na silnej woli, ale na przyjęciu zbawienia, aby 
dać się kochać: najpierw Morze Czerwone, a 
następnie Góra Synaj. Najpierw zbawienie: Bóg 
zbawia swój lud w Morzu Czerwonym, a następnie 
na Górze Synaj mówi mu, co winien czynić. Ale lud 
ten wie, że czyni te rzeczy, bo został zbawiony przez 
Ojca, który go miłuje. 
Wdzięczność jest cechą charakterystyczną serca 
nawiedzonego przez Ducha Świętego. Aby być 
posłusznym Bogu, musimy najpierw pamiętać o Jego 
dobrodziejstwach. Św. Bazyli mówi: „Kto nie 
pozwala, by popadły w niepamięć te dobrodziejstwa, 
kieruje się ku dobrym przymiotom i ku wszelkim 
dziełom sprawiedliwości” (Reguły krótsze, 56). 
Dokąd nas to wszystko prowadzi? Abyśmy ćwiczyli 
pamięć[3]: ileż wspaniałych rzeczy Bóg uczynił dla 
każdego z nas! Jakże szczodry jest nasz Ojciec 
niebieski! 
Teraz chciałbym wam zaproponować małe 
ćwiczenie: niech każdy w milczeniu odpowie w 
swoim sercu: ileż wspaniałych rzeczy uczynił mi 
Bóg? To jest właśnie wyzwolenie przez Boga, który 
czyni wiele wspaniałych rzeczy i który nas wyzwala. 
Ktoś może jednak odczuć, że jeszcze nie doznał 
prawdziwego doświadczenia Bożego wyzwolenia. 
Może tak się stać. Może się zdarzyć, że spoglądamy 
w swoje wnętrze i znajdujemy tam jedynie poczucie 
obowiązku, duchowość sług, a nie dzieci. Co robić w 
tym przypadku? Podobnie jak czynił naród wybrany. 
Mówi Księga Wyjścia: „Izraelici narzekali na swoją 
ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę 
dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, 
pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i 
ulitował się nad nimi” (Wj 2,23-25). Bóg o mnie myśli. 
Wyzwoleńcze działanie Boga postawione na 
początku Dekalogu, czyli przykazań, jest 
odpowiedzią na to narzekanie. Nie zbawiamy się 

sami, ale może wyjść od nas wołanie o pomoc: 
„Panie, zbaw mnie, Panie, naucz mnie drogi, Panie, 
okaż mi czułość, Panie, obdarz mnie odrobiną 
radości”. To jest wołanie z prośbą o pomoc. Do nas 
należy prośba o wyzwolenie z egoizmu, z grzechu, z 
okowów niewoli. To wołanie jest ważne, jest 
modlitwą, jest świadomością tego, co jest w nas 
wciąż z ucisku, a nie wyzwolone. W naszej duszy 
jest wiele rzeczy, które nie są wyzwolone. „Zbaw 
mnie, pomóż mi, wyzwól mnie” – to piękna modlitwa 
do Pana. Bóg oczekuje tego wołania, ponieważ 
może i chce zerwać nasze okowy. Bóg powołał nas 
do życia nie po to, abyśmy trwali w ucisku, ale 
abyśmy byli wolni i żyli we wdzięczności, będąc 
posłusznymi radośnie Temu, który dał nam tak wiele, 
nieskończenie więcej niż to, co kiedykolwiek 
moglibyśmy Jemu dać. To piękne! Niech będzie 
błogosławiony na wieki za to wszystko, co uczynił, 
czyni i w nas dokona. Dziękuję! 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci  zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci 
Bożych, które odbywają w czwartki o godz. 
18:30 w Centrum Pastoralnym: 
 w 1 i 3 czwartek miesiąca  dzieci w wieku 7-
10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. Opiekunem 
grupy jest siostra Magda. 
 
DZIECIĘCA GRUPA SŁOWA BOŻEGO 
Zapraszamy dzieci z klas piątej, szóstej i 
siódmej na spotkania ze Słowem Bożym, 
które odbywają się w poniedziałki o godz. 
5:45pm w kościele. Spotkania prowadzi 
siostra Magda. 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące  
Ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Zapisy kandydatów na 
ministrantów proszę zgłaszać do księdza 
Piotra.  
 
SCHOLA DZIECIĘCA”Boże Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną śpiewać w 
scholi dziecięcej, na próby, które odbywają 
się w każdą środę od 6:45 do 7:45pm w 
Centrum Pastoralnym. Scholę prowadzi  p. 
Iwona Helinski. 
 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do scholii 
młodzieżowej. Próby odbywają się w 
każdy czwartek o godz. 8:30pm w 
kościele. Scholę prowadzi  p. Bartek 
Cieżobka. 
 
MŁODZIEŻ  

https://papiez.wiara.pl/doc/4841343.Dekalog-zaczyna-sie-od-wielkodusznosci-Boga/1#RefList3


Spotkania młodzieżowe odbywają się w środy po Mszy 

świętej wieczornej ok. 7.45pm.  Aktualne informacje 

znajdziecie zawsze na FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa 

grupy zamkniętej: Lombard - Młodzież) 

Ks. Tomasz Pietrzak SChr 

 

KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla starszej 
młodzieży pracującej i studiującej 
odbywają się w niedzielę, po Mszy świętej 
o godz. 7:00pm, w Centrum Pastoralnym. 
Ludzi młodych, pragnących żyć duchem Bożego 
Miłosierdzia serdecznie zapraszamy na spotkania. 
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.  Opiekunem grupy 
jest ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia towarzyszy 
Liturgii Mszy świętych i różnych nabożeństw. 
Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała się 
w przeżywanie młodzieżowych niedzielnych 
Mszy świętych o godz. 7:00pm. Próby 
zespołu odbywają się we wtorki o godz. 
8:00pm. Zespół prowadzi p. Jacek Krępulec: 
(630)205-4851. Opiekunem zespołu jest ks. Proboszcz. 
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  
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) 268-8766. Opiekunem 
grupy jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy modlitewnej 
Margaretka codziennie modlą się za 
kapłanów. Spotkania grupy odbywają się 
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po 
Mszy świętej o godz. 9:00am. Opiekunem 
grupy jest ksiądz Tomasz.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 

Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają  się co 
dwa tygodnie w poniedziałki w Centrum Pastoralnym o 
20:00.    Serdecznie zaprasza Ksiądz Piotr. 
 
CHÓR PARAFIALNY 
Próby chóru parafialnego odbywają się w 
środy o godz. 7:30pm w Centrum 
Pastoralnym. Osoby, które pragną zapisać 
się do chóru, prosimy o kontakt z panem 
organistą Zbigniewem Blicharzem: .773 -
616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. Proboszcz. 
 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w poniedziałki o 
godz. 7:00pm w Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz 
dorosłych grających na instrumentach 
dętych do wstąpienia w nasze szeregi. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt z dyrygentem, p. Mirosławem Bogun, tel. 
(708) 404-7378. Opiekę duchową nad orkiestrą sprawuje ks. 
Proboszcz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają przychodzących, 
wskazują wolne miejsca w ławkach, 
troszczą się o zbieranie kolekty. 
Mężczyzn, którzy pragnęliby zostać 
marszałkami prosimy o kontakt z panem 
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156. 
 
GRUPA PRO-LIFE 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w obronie 
życia dzieci nienarodzonych przy klinice 
aborcyjnej „Advantage” w Wood Dale, IL w 
następujące dni: wtorek, czwartek, sobota 
od 6:00 rano; piątek od 7:00 rano. W środę 
klinika aborcyjna jest nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u 
p. Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net. 
 
GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup Żywego 
Różańca odbywa się w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca, po mszy świętej o godz. 
9:00am w kaplicy Św. Faustyny, natomiast 
Dziecięcego Koła Różańcowego po mszy świętej o godz. 
11:00am w Bibliotece Verbum. 
 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał, jako efekt rekolekcji, które 
odbyły się w 2001 roku w Gdańsku-
Oliwie. Rekolekcje zdominowane były 
modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie 
relacji rodzice - dzieci. Także i w naszej 
Parafii powstała idea modlitwy rodziców za 
dzieci. Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty 
Różańcowej proszeni są o kontakt z panią Beatą, tel.: 
(773) 544-5031. Opiekę duchową sprawuje ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 7 lat do 
zespołu tańca ludowego. Zajęcia 
odbywają się w każdy poniedziałek w 
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godz. 5:00pm - 6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół 
prowadzony jest przez panią Irenę Jarocińską: (630) 776-
5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z problemami 
małżeńskimi i wychowawczymi, w których 
szukamy kompetentnej pomocy. Dlatego jest 
otwarte w naszej Parafii Poradnictwo 
Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na 
spotkanie można umówić się telefonicznie, dzwoniąc (630) 
582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca po 
mszy świętej o godz. 6:00pm odbywa się 
spotkanie modlitewne Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i 
Niepokalanego Serca Maryi. Opiekunem grupy jest ks. 
Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i 
szukasz pomocy oraz wsparcia, przyjdź na 
spotkanie, które odbywa się we wtorek o 
godz. 8:00pm, w Centrum Pastoralnym. W 
każdy ostatni wtorek miesiąca spotkanie 
"otwarte" dla wszystkich. Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy – 
przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają się 
w każdy czwartek o godz. 8:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 442-3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 3:00pm 
w Centrum Pastoralnym odbywają się 
spotkania członków Klubu Seniora. 
Wszystkich chętnych zapraszamy. 
Kontakt: Marianna Zygadło:  
(630) 6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 
Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce 
na balkonie i czynna jest w niedzielę 
pomiędzy Mszami. Wypożyczyć w niej 
można książki religijne i patriotyczne. 
 
GRUPA  MODLITEWNA  KRÓLOWEJ POKOJU 
Celem grupy jest modlitwa różańcowa m.in. o pokój na 
świecie, zwycięstwo Chrystusa i Jego Królestwa, za 
papieża, biskupów i kapłanów, chorych. 
 Spotkania grupy odbywają się w każdą I środę miesiąca 
po wieczornej Mszy św. Kontakt: Maria Michalska, tel.: 
(224) 659-31-98. Opiekunem duchowym jest Ks. 
Proboszcz. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO „Wreszcie żyć 
– 1  kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
S CHAR organizuje Warsztaty Rozwoju Duchowego, 

których opiekunem duchowym jest ks. Mirosław Stępień 
SChr. 
Spotkania odbywają sie w drugi i czwarty piątek miesiąca 
w Centrum Pastoralnym. 

WYDARZYŁO SIĘ!!! 
 
ALAN AMES W LOMBARD 

 

 



 
 
PIKNIK PARAFIALNY 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

OGŁOSZENIA 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 3-

7 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)765-

4982 

 Dom w Bloomingdale na szybką sprzedaż, okazja dla 

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

3994 

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

opieki nad starszymi. Pólnocno-zachodnie 

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

 


