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LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 15 lipca – 15 Niedziela zwykła
Wejście:
Gdy idziemy poprzez świata (367).
Ofiarowanie:
Chrystus, Chrystus... (287)
Komunia św:
Jezu Drogi Tyś miłością (142)
Dziękczynienie:
Jak łania pragnie wody (377)
Zakończenie:
Gdy uczniów swych posłał Pan (371)
Czytania:
Am 7, 12-15 Ps 85 Ef 1,3-14
Mk 6, 7 -13
Psalm responsoryjny
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Pieśni na 22 lipca – 16 Niedziela zwykła
Wejście:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (307).
Ofiarowanie:
Być bliżej Ciebie chcę (286)
Komunia św:
Panie, pragnienie ludzkich serc (153)
Dziękczynienie:
Dzięki, o Panie (178)
Zakończenie:
Niechaj z nami będzie Pan (302)
Czytania:
Jr 23, 1-6 Ps 23 Ef 2,13 – 18
Mk 6, 30-34
Psalm responsoryjny
Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Wielkim pożądaniem pragnę
pożywać z wami, Nim będę
cierpiał śmiertelnie, Odchodząc
– miłość Mnie zatrzymuje za
wami, Przelewa Krew, oddaje
życie, bo kocha niezmiernie. (Dz
1002)
ROZWAŻANIA – 15 Niedziela zwykła
Świat potrzebuje wiarygodnych świadków Bożej
sprawy, nawet jeśli powierzchownie wydaje się
mówić o czymś innym. Doskonale tę prawdę
rozumiał Mistrz z Nazaretu. Jak podaje
Ewangelia, jednym z celów wybrania przez
Niego Dwunastu było ich posłanie, by głosili
Dobrą Nowinę. Mieli w imię Jezusa wzywać do
nawrócenia,
wyrzucać
złe
duchy
oraz
uzdrawiać. Ta misja mogła się skończyć również
zlekceważeniem i odrzuceniem, bo kto lubi
słuchać napominania i pouczania przez innych?
Jak ktoś może wtrącać się w czyjeś „osobiste”
życie. Przecież słuchacze sami najlepiej wiedzą,
co jest dla nich najlepsze! A prorok niech
przyjrzy się samemu sobie: jak wygląda, w co
się ubiera, czym jeździ… Sami też nie lubimy,
kiedy ktoś mówi źle o nas, lepiej jest, kiedy mówi
o innych. Nie ufamy mu. Łatwiej jest zaatakować
niż przyjąć krytyczną uwagę pod swoim
adresem i wyciągnąć z niej wnioski. Czy jednak
wolimy pochlebców i klakierów od ludzi, którym
zależy na naszym rozwoju, świętości, życiu
wiecznym?

Wskazania Chrystusa do skutecznego głoszenia
Ewangelii postanowił w pełni zastosować bł.
Karol
de
Foucauld
(1858-1916).
Jako
konwertyta i następnie trapista udaje się do
Maroka, by tam żyjąc wśród ludzi ubogich i nie
znających
Chrystusa
zdobywać
nowych
wyznawców dla Ewangelii. Rozmyślając nad
metodami pracy postanowił sobie:
„Moje apostolstwo musi być apostolstwem
dobroci. Trzeba, żeby patrząc na mnie,
mówiono: Ponieważ ten człowiek jest taki dobry,
jego religia musi być dobra. A jeżeli mnie
zapytają, dlaczego jestem łagodny i dobry,
muszę powiedzieć: Dlatego że jestem sługą
dużo lepszego ode mnie. Gdybyście wiedzieli,
jak dobry jest mój Pan i Mistrz, Jezus!
Chciałbym być na tyle dobry, żeby mówiono:
Jeżeli taki jest sługa, jakiż musi być Pan! Kapłan
jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać
Jezusa: musi sam zniknąć i ukazać Jezusa.
Starać się pozostawić dobre wspomnienie w
duszy każdego z tych, którzy do mnie
przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich.
Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z
tymi,
którzy
płaczą,
aby
wszystkich
przyprowadzić do Jezusa”.
Ewangeliczny przykład jest wyzwaniem dla
rodziców,
nauczycieli,
wychowawców,
katechetów i duszpasterzy. Wszyscy bowiem
musimy uczyć się „bycia z Jezusem” i
współdziałania dla dobra Kościoła. Wyraźnie
zachęca nas do tego św. Paweł: „[Bóg] z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych
synów przez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu
swej łaski, którym obdarzył nas w Umiłowanym”.
Nauczanie, niesienie Dobrej Nowiny, to nasz
wspólny wysiłek. Każdy z nas przez sumienne
wypełnianie
zadań
i
obowiązków
daje
świadectwo swojego posłannictwa. Wypełniając
swoje powołanie mamy kochać Boga i ludzi,
pomagać im w życiu, prowadzić do Boga. Ks.
Janusz Pasierb w książce Czas otwarty tak
napisał: „Zbawiam świat i siebie (…) jeśli robię
na świecie coś lepiej, jaśniej, coś na rzecz
poprawy duchowej czy materialnej bliźniego,
gdy zmniejszam na świecie współczynnik
okrucieństwa przez dobroć, życzliwość, przez
dodanie ludziom otuchy, przetarcie drogi do
Boga, do ludzkich serc” (s. 34).
ks. Leszek Smoliński
ROZWAŻANIA – 16 Niedziela zwykła

W życiu ludzkim i w przyrodzie występują
ustawiczne zmiany, których człowiek nie może
nie uwzględniać. Jest czas trudu i odprężenia,
czas pracy i odpoczynku. Bóg nakazuje zarówno
pracę, jak i odpoczynek. Przeplatanie się
jednego i drugiego, odnalezienie i zachowanie
właściwych proporcji między nimi stanowi
warunek pełnego bycia i rozwoju człowieka.
Dlatego Jezus dobry pasterz powiedział do
apostołów w dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie
nieco”.
Wezwanie
uczniów
na
„pustynię”, „osobno” oznacza nie tylko zachętę
do odpoczynku fizycznego, regeneracji sił, ale
również stanowi wezwanie do modlitwy, refleksji
i dialogu z Jezusem.
Od-począć” – napisał kiedyś Norwid – to znaczy
„począć na nowo”. Odpoczynek po pracy jest
okazją do regeneracji sił, ale też do
„zatrzymania się” i spojrzenia na swą pracę z
pewnego dystansu, w celu właściwej jej oceny.
Jest potrzebny, by móc cieszyć się tym, co się
osiągnęło i kim się jest. Wreszcie, chroni przed
typowym
dla
współczesnej
cywilizacji
niebezpieczeństwem ubóstwiania pracy i jej
efektów, przed traktowaniem jej jako celu, przed
zatraceniem się w niej z powodu chorych
ambicji, przed ucieczką w zbytni aktywizm.
Jest anegdota o pewnym bardzo ważnym
człowieku, który wędrował z jednego bankietu
na drugi, zaliczając w ten sposób, z poczucia
obowiązku, kilka imprez w ciągu wieczoru.
Pewnego dnia zauważono go siedzącego w
kącie salonu ze wzrokiem utkwionym w
trzymany w ręku kalendarzyk. Ktoś go zagadnął:
„Sprawdza pan, dokąd pan teraz musi iść?”.
„Nie – brzmiała odpowiedź. – Sprawdzam, gdzie
ja właściwie jestem”.
Już dawno minął czas niemego kina. Obrazy na
ekranie świata przesuwają się coraz szybciej.
Jeśli człowiek nie chce wypaść z tego filmu
akcji, do którego zaangażowano go w
charakterze statysty, musi, jak wszyscy, gnać do
przodu. Nieustannie popędzany, przepychany z
jednego miejsca na drugie przez dzwonki u
drzwi, stacjonarny i komórkowy telefon, pocztę
tradycyjną i elektroniczną, wpisane do
kalendarza terminy, pędzi do przodu. Byle
zdążyć na czas, byle podołać. Dokąd gna? Tego
nikt nie wie.
Jeśli nie chcemy się dać „poszatkować” i nie
stracić zbyt wiele przez nasze zabieganie,
potrzebujemy refleksji nad tym, co naprawdę

ważne, a co tylko pilne, czemu w ogóle nie
warto poświęcać nawet chwili. Pomocą w
przemyśleniach może służyć historyjka o
spotkaniu bogatego potentata morskiego z
prostym rybakiem. Pewnego dnia bogacz
przechadzał się około południa brzegiem morza
i zobaczył, że prosty rybak siedzi sobie
spokojnie obok swojej starej łódki i pali fajkę.
Bogacz zapytał, czemu nie pracuje. Ten odrzekł,
że zrobił już to, co miał na dziś zrobić. Bogacz
zaczął mu mówić, że w takim razie powinien
pracować nadal, a za dodatkowe pieniądze
kupić sobie lepszą łódź, potem zatrudnić ludzi i
wreszcie stać się bogatym przemysłowcem.
Rybak słuchał i spytał, co byłoby później. Na to
bogacz rzekł, że wówczas mógłby solidnie i
zasłużenie odpocząć. A rybak na to: „A ty
myślisz, że co ja w tej chwili robię?”.
ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 16 lipca
8:00am Za Parafian
7:00pm + Franciszek Antosz oraz o zdrowie i
błogosławieństwo dla całej Jego Rodziny
Wtorek – 17 lipca
8:00am + Eugeniusz Pieczko
7:00pm + Bożena Wieczorek w 5 miesiąc po
śmierci
Środa – 18 lipca
8:00am
O Boże błogosławieństwo dla Julii
Madej z okazji urodzin
7:00pm
+ Anna Bukowska w 4 rocznicę
śmierci

Czwartek – 19 lipca
8:00am + Tomasz Faszczewski
7:00pm + Albert Karp
Piątek – 20 lipca
8:00am + Kazimierz Kania
7:00pm ++ Czesław Laguna, Czesław Spalik
Sobota – 21 lipca
8:00am
O Boże błogosławieństwo dla Pawła
Kania
9:00am + John Gneychtel
16 Niedziela zwykła –22 lipca
6:00pm( Sobota) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Anny i Jana z okazji 40
rocznicy ślubu
7:00am + Maria Mucek w 2 rocznicę śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla siostry
Magdaleny z okazji imienin.
11:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Urszuli i Władysława
Klimczak z okazji 45 rocznicy ślubu
1:00pm
+ Monika Nowosadko w rocznicę
śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Dominiki
Jurowskiej z okazji 5 urodzin
Poniedziałek – 23 lipca
8:00am Za Parafian
7:00pm
++ Marek Mielniczuk, Teresa i
Kazimierz Niwa
Wtorek – 24 lipca
8:00am + Stanisław Rułka w rocznicę śmierci
7:00pm + Rafał Małyszko
Środa – 25 lipca, świętego Jakuba
8:00am
O Boże błogosławieństwo dla
Mateuszka Biernacki z okazji urodzin
7:00pm + Justyna Pachulska
Czwartek – 26 lipca, świętych Anny i
Joachima
8:00am
O Boże błogosławieństwo dla Anny
Smoleń z okazji imienin
8:00am
O Boże błogosławieństwo dla Anny
Czyński z okazji imienin
7:00pm + Maria Matyńkowska
Piątek – 27 lipca
8:00am + Stanisław Kulig w 3 rocznicę śmierci

7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Piotra w dniu 20 urodzin
Sobota – 28 lipca
8:00am
O Boże błogosławieństwo dla Renaty
i Stanisława z okazji rocznicy ślubu
9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski na nowej drodze życia w dniu ślubu
Eweliny i Kamila Mikrut
17 niedziela zwykła – 29 lipca
6:00pm( Sobota) Dziękczynna z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
oraz powrót do zdrowia dla Marianny
7:00am + Joe Lowery w 2 rocznicę śmierci
9:00am
++ Bolesława i Piotr Rachwalski;
Barbara i Tadeusz Sawiccy
11:00am + Tadeusz Księżopolski
1:00pm + Edward Gruz w 20 rocznicę śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Józef Czaczkowski w 13 rocznicę
śmierci

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 22 lipca zostaną
ochrzczeni:
Samantha
Veronica
Kowalski;
Amelia
Sandra Krok; w sobotę 28 lipca : Avarey Rose
Sanchez; Lukasz Grzegorz Mikrut; w sobotę 4
sierpnia: Max Lebiecki; Lily Rose Wisniewski.
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę , 18 lipca o godz. 7:40pm
w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa
w wychowywaniu dzieci w wierze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zostanie zawarty:
28 lipca
przez: Katarzyna Kocik i Liubomir
Yakymiv;
11 sierpnia przez:
Paulina Łazarz i Piotr Litera;
Marcela Kimak i Andrzej Urbańczyk; 18 sierpnia
przez: Monika Pietruszka i Bartosz Pietruszka;
Anna Dziedzic i Piotr Starzyk; Joanna Kruczek i
Eric Hays; 25 sierpnia przez: Joanna Bednarz i
John Mazzone..
Przygotowujących
się
do
Sakramentu
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej
drodze życia!

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 1 lipca: $ 10,981.00
Składka diecezjalna: $ 2,231.00
Niedziela 8 lipca: $ 9,376.00
Składka budowlana: $ 11,533.00
Pledges: $ 1,451.00
Kawiarenka: $ 200.00
Lampki: $ 623.00
Sklepik: $ 871.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 22 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.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
POJAZDÓW I KIEROWCÓW
25 lipca to wspomnienie świętego
Krzysztofa, patrona kierowców,
dzień szczególnie związany z
modlitwą za kierowców i
podróżujących oraz czas troski o
środki komunikacyjne. W środę 25 lipca, po
Mszach Św. o godz. 8:00 am i 7:00 pm na
parkingu przy kościele odbędzie się
błogosławieństwo kierowców i pojazdów
mechanicznych.
IMIENINY SIOSTRY MAGDALENY
W niedzielę 22 lipca
siostra Magdalena
obchodzi swoje imieniny,
życzymy siostrze
Magdalenie, Bożego
błogosławieństwa i opieki
Matki Bożej .
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)
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...

Reguła nie tylko dla
mnichów - św. Benedykt

najważniejszych postaci europejskiej historii.
Św. Benedykt z Nursji (ur. 480) żył na przełomie
starożytności i średniowiecza. Stał się
pomostem spinającym kulturę tych dwóch epok.
Rozpoczął studia w Rzymie... Przerwał je, by
podjąć życie pustelnicze w Subiaco, 72 km na
wschód od Rzymu. Okoliczni mnisi byli pod
takim wrażeniem jego osobowości, że poprosili
go, by został ich opatem. Wkrótce jednak
zniechęcili się wymaganiami i próbowali go
otruć. Benedykt powrócił do samotni w Subiaco.
Wokół niego zaczęli znowu gromadzić się
uczniowie. Na wzgórzu Monte Cassino, miejscu
pogańskich kultów, założył klasztor. Tam
zredagował słynną regułę, zaczynającą się
słowami: „Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń
ku nim ucho swego serca”. Ten tekst na długie
wieki ukształtował styl życia zakonnego na
Zachodzie.
Charakterystyczną cechą reguły jest umiar.
Wiele innych reguł zakonnych grzeszyło
nadmierną surowością. Reguła wyznaczała
harmonogram dnia: posiłków, modlitwy i pracy –
w myśl słynnej dewizy „módl się i pracuj”. Uczyła
mądrej równowagi. Praca fizyczna była
uzupełniana
pracą
umysłową.
To
benedyktyńskim
mnichom
zawdzięczamy
manuskrypty wielkich dzieł starożytności.
„Przykład reguły św. Benedykta dowodzi, że
coś, co jest prawdziwie ludzkie, nigdy nie może
się zestarzeć. Forma życia, która pochodzi z
prawdziwych głębi, zawsze pozostanie aktualna”
– mówił przed laty kard. Ratzinger. Czy reguła
zakonna może nauczyć czegoś ludzi żyjących w
świecie, pochłoniętych pracą, szkołą, rodziną?
Wbrew pozorom, tak. Ewangelię trzeba
przełożyć na konkret codzienności. A to bywa
bardzo trudne. Kto słucha słowa Bożego, nieraz
ma ochotę zawołać: „Boże! Jakie to piękne,
chciałbym
tak
żyć!”.

Św. Benedykt z Nursji
Życie bardzo łatwo przeistacza się w chaos.
Narzucony
sobie
porządek
chroni
od
zagubienia, od szaleństwa czy nerwowości,
która często udziela się wszystkim wokół.
Kardynał Ratzinger wybierając swoje papieskie
imię, zwrócił uwagę świata na jedną z

Jeśli jednak ten szlachetny poryw serca nie
przełoży się na prozę życia, na codzienną
wierność, wszystko pozostanie w sferze „ochów”
i
„achów”.
Chrześcijanin
potrzebuje
sformułowania własnej reguły życia, ustalenia
rytmu pracy, modlitwy, odpoczynku. Chodzi o
dobre wykorzystanie najcenniejszego z Bożych
darów, jakim jest czas. Tu gdzieś leży klucz do
wewnętrznej równowagi i osobistego rozwoju.
Reguła jest też przejawem miłości bliźniego.
Oznacza bowiem np. panowanie nad terminami,

punktualność,
dotrzymywanie
obietnic,
oddawanie pożyczonych książek, odpisywanie
na listy czy e-maile. Człowiek, który żyje przyjętą
regułą, jest przewidywalny w czynieniu dobra.
W 1964 roku papież Paweł VI ogłosił Benedykta
patronem Europy. Święty umierał w kaplicy
klasztornej na Monte Cassino w roku 543. Na
stojąco, podtrzymywany przez braci, śpiewając
psalm. Tak żyć, tak umierać...

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 710 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.

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.

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.

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.

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.

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.

MŁODZIEŻ
Spotkania młodzieżowe odbywają się w
środy po Mszy świętej wieczornej ok.
7.45pm. Aktualne informacje znajdziecie
zawsze na FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa
zamkniętej: Lombard - Młodzież)
Ks. Tomasz Pietrzak SChr
KRĄG MIŁOSIERDZIA

grupy

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 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) 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!!!
WAKACJE Z BOGIEM W YORKVILLE

W dniach od 17 do 23 czerwca dzieci z parafii
Miłosierdzia Bożego w Lombard i Domu
Samotnej Matki uczestniczyły w rekolekcjach
oazowych (ewangelizacji) w ośrodku PNA w
orkville. Było to pięć pełnych dni rekolekcji
(dodając dzień przyjazdu i wyjazdu - siedem).
Był
to
czas
wypełniony
głoszeniem
podstawowych
prawd
naszej
wiary.
Przypomnieliśmy sobie w tych dniach o Bożej
miłości, o grzechu, o zbawieniu, o możliwości
nawiązania dialogu z Bogiem przez modlitwę i
sakramenty święte. Każdego dnia oprócz czasu
na zabawę, basen, zajęcia rekreacyjnosportowe, dzieci miały możliwość uczestniczenia
we Mszy Świętej oraz spotkania ze Słowem
Bożym (w tym codziennie osobistą modlitwę
Słowem Bożym - tzw. Namiot Spotkania).
Wieczorami
spotykaliśmy
się
na
nabożeństwach, które pomagały przeżyć
poznane prawdy wiary. Ze świadectw dzieci i ich
codziennego dzielenia się doświadczeniem
wiary bardzo jasno wynikało, że był to dla nich
czas spotkania z żywym, prawdziwym i
działającym Bogiem.






















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)8851191
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) 4063046
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)785-8132
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)6610015; (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

