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LITURGIA NIEDZIELNA 

 Pieśni na 29 lipca –  17 Niedziela zwykła  
Wejście: 

Kto się w opiekę (301). 
Ofiarowanie:  

Jeden chleb (141) 
Komunia św:  

Panie dobry jak chleb (152) 

Dziękczynienie: 

 Ref. Chlebie  najcichszy , otul  mnie  swym 
 milczeniem, 
 ukryj mnie w  swojej  bieli, wchłoń  moją 
 ciemność 
1. Przemień mnie w siebie                                   
   bym  jak Ty  stał się chlebem  / x 2 
 Pobłogoslaw  mnie , połam,                              
 rozdaj  łaknącym  braciom.  /  x  2 
 
 

 

Jak łania pragnie wody (377) 

Zakończenie: 
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (172) 
 

 Czytania:   

2Krl 4,42-44  Ps 145  Ef 4,1-6 
 J 6, 1 -15 
 

 Psalm responsoryjny 
 Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.  
 

 Pieśni na 5 sierpnia –  18 Niedziela zwykła    
Wejście: 

Ciebie całą duszą pragnę (289). 
Ofiarowanie:  

Ref.  Dzięki  Ci  Panie  za  Ciało  Twe  i  Krew 
         za  dary nieskończone  wielbimy   
1. Chwalimy  Cię  Wszechmocny  za dary Twe 
nieskończone,  za  Ciało i  Twoją Krew 
 Przebacz   w swojej dobroci tym ,co Ciebie 
niegodni  
 Kiedy  do Twego stolu  sie  zblizamy.    
Ref: 
Komunia św:  

Daj mi Jezusa (292) 

Dziękczynienie: 

 Ref.  Chleb  niebiański  dał  nam  Pan 
 na życie  wieczne. 
1. Wzieliśmy i jedliśmy  Chleb  Błogoslawiony 
   Ciało  Pana i  krew  drogocenną 
   Chleb  przemienił  Pan  
   Kielich zbawczy, Napój   orzeźwiający. 
Zakończenie: 
Jest zakątek na tej ziemii (246) 
 

 Czytania:   

Wj 16, 2-4  Ps 78  Ef  4,20-24 
J 6, 24-35 
 

 Psalm responsoryjny 
 Pokarmem z nieba, Pan swój lud obdarzył. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny  
Miłość kryje się pod postać 
chleba, Odchodząc – by 
pozostać z nami, Takiego 
wyniszczenia, nie było trzeba, 
Ale miłość gorąca spowiła Go 
tymi Postaciami. (Dz 1002) 
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ROZWAŻANIA –17 Niedziela zwykła   
 Uczniowie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii byli 
przekonani, że nie da się nakarmić rzeszy 
głodnych ludzi. Ale Jezus nie pozwolił odesłać 
zgłodniałych, lecz kazał im usiąść do posiłku. 
Wszyscy zobaczyli moc Bożą, kiedy Pan uczynił 
cud rozmnożenia chleba i ryb, by nakarmić 
zgromadzonych słuchaczy. Nie przeszkodził Mu 
w tym nawet brak wiary apostołów. 
Widzimy wokół nas ludzi, którzy nie szanują 
tego, co mają. I tak wyrzucają do kosza duże 
ilości jedzenia, dobre rzeczy. Ale są również 
takie rodziny, których nie stać na to, aby miały w 
domu co jeść i w co się ubrać, by wysłać dzieci 
na wakacje. Jako chrześcijanie jesteśmy 
wezwani nie tylko do tego, aby pokonywać głód 
u samych jego korzenie, ale również by dzielić 
się z potrzebującymi. I nie narzekać, że nic się z 
tym nie da zrobić. Jezus mówi do nas: „wy 
dajcie im jeść”, bo wiedział, że dzięki temu 
zobaczymy więcej, niż tylko czubek własnego 
nosa. Dla naszego dobra mamy otwierać swoje 
serca, kieszenie i lodówki – żeby nie zamknąć 
się w swoim egoizmie. „Wy dajcie im jeść” 
oznacza: sami nie jesteście w stanie zaspokoić 
wszystkich potrzeb tego świata, potrzebujecie 
Mojej pomocy. Ale nie zrzucajcie tego problemu 
tylko na Boga, to przez wasze zaangażowanie 
budowanie Królestwa Bożego na ziemi macie 
sprawić, żeby nie było wśród was głodnych i 
spragnionych. 
Jezus wzywa nas do wrażliwego patrzenia, do 
szlachetnego serca i „otwartych oczu”. 
Oduczyliśmy się tego. Czekamy, aż ktoś poprosi 
o pomoc, aż się upomni, aż usiądzie na ulicy i 
postawi przed sobą pudełko – a i wtedy 
uwierzymy mu dopiero wtedy, gdy będzie 
dostatecznie brudny i zmęczony. A Jezus patrzył 
sercem – wiedział, że są głodni, więc nie pytał, 
czy może by coś zjedli. Czy mamy się więc 
domyślać potrzeb innych? Czy mamy ryzykować 
pomoc tym, którzy pomocy nie potrzebują? 
Wydaje mi się, że mając przed sobą 
konieczność jakiegoś ryzyka, lepiej zaryzykować 
zbędną pomoc, niż zaniechanie pomocy 
koniecznej. Kiedy zaczynamy stopniować 
ryzykujemy, że wzrok serca zmieni się nam we 
wzrok kieszeni – oślepniemy na Boga i 
człowieka. W chrześcijaństwie chodzi nie tylko o 
to, żeby kupić bułkę. Ale również o to, by podać 
ją tak, jak zrobiłby to Jezus. Mamy zobaczyć 
głodnych i pochylić się nad nimi, by umożliwić im 
spojrzenie poza ciało, spojrzenie w głąb ducha. 

W tym właśnie celu Jezus karmił głodnych na 
pustyni. 
W encyklice Bóg jest miłością papież Benedykt 
XVI pisze tak: „Miłość – caritas – zawsze będzie 
konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej 
społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego 
porządku państwowego, który mógłby sprawić, 
że posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje 
uwolnić się, będzie gotowy uwolnić się od 
człowieka jako człowieka. Zawsze będzie 
istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i 
pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze 
będą sytuacje materialnej potrzeby, w których 
konieczna jest pomoc w duchu konkretnej 
miłości bliźniego” (28b). 
Słuchając słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii 
dziel się posiadanymi dobrami, ale nade 
wszystko dawaj siebie: swoją opiekę, czas, 
pomoc, współczucie, serdeczną troskę, 
uśmiech, pokój i radość. 
ks. Leszek Smoliński 
 
ROZWAŻANIA – 18 Niedziela zwykła     
Jezus mówi w Ewangelii: „Jam jest chleb życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto 
we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. 
Wakacje są dla wielu ludzi poszukiwaniem 
Boga, który gdzieś zagubił się na drogach 
codziennego pośpiechu, pogoni za pieniędzmi, 
znaczeniem, zdobywania kolejnych stopni 
awansu czy wspinania się po stopniach kariery. 
Warto więc budzić w swoim sercu pragnienie 
spotkania z Panem, zwłaszcza w Eucharystii. 
„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, 
abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. 
Jak wyjaśnia św. Augustyn, „wierzyć” oznacza 
spożywać, jeść Chleb życia, tkwić w Chrystusie, 
tworzyć z Nim wspólnotę, być nasyconym w 
niewidzialny sposób. To wszystko dokonuje się 
w Kościele, w znaku celebracji liturgicznej. 
Najważniejsze zatem, by aby iść na Mszę św. z 
wielkim pragnieniem, z wielkim głodem 
spotkania Jezusa. Pomocą może okazać się 
post eucharystyczny, który pomaga obudzić 
wewnętrzne pragnienie Słowa Bożego i 
zjednoczenia z Jezusem w Komunii św. Głód 
duchowy nie rodzi się jednak automatycznie z 
głodu fizycznego. On wymaga pracy nad sobą, 
chęci doświadczenia Jezusa w Eucharystii. Ta 
godzina postu eucharystycznego to czas, w 
którym nasze pragnienie Jezusa powinno 
osiągnąć szczyt. To jest miejsce, by ten krótki 
czas, ta godzina, która w sposób fizyczny nas 



wiele nie kosztuje, kosztowała nas duchowo. To 
takie budzenie pragnienia, budzenie głodu 
Boga. 
„Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”, gdy 
Izraelici wędrowali przez pustynię, a Mojżesz 
wstawiał się za nimi u Jahwe. Ten pokarm, 
manna, stał się zapowiedzią Eucharystii. A 
dzisiaj Bóg wzbudza w sercu ludu Bożego 
pragnienie pokarmu, który nie przemija i którym 
jest On sam pod postacią Chleba. Komunia 
przyjęta godnie jest źródłem wielorakich łask, bo 
jednoczy nas najściślej z Chrystusem i 
przemienia nas niejako duchowo w Chrystusa. 
Oczyszcza nas również z grzechów 
powszednich, chroni od śmiertelnych, osłabia 
złe skłonności i daje moc do spełnienia dobrych 
uczynków. Eucharystia pomnaża w nas łaskę 
uświęcającą i wreszcie jest rękojmią 
chwalebnego zmartwychwstania i zadatkiem 
szczęśliwości wiecznej. 
Benedykt XVI mówiąc o swoistej pedagogii 
pragnienia zauważa, iż „Nawet w otchłani 
grzechu nie gaśnie w człowieku owa iskierka, 
która pozwala mu rozpoznać prawdziwe dobro, 
zasmakować go, aby w ten sposób rozpocząć 
drogę wyjścia, na której Bóg obdarzając łaską, 
nigdy nie odmówi swej pomocy. Zresztą 
wszyscy potrzebujemy przejścia drogi 
oczyszczenia i uzdrowienia pragnień. Jesteśmy 
pielgrzymami do ojczyzny niebieskiej, ku temu 
pełnemu dobru, którego nic nie może nam już 
wyrwać. Nie chodzi więc o stłumienie 
pragnienie, które jest w ludzkim sercu, lecz o 
jego wyzwolenie, aby mogło osiągnąć swą 
prawdziwą wielkość” (Audiencja ogólna, 
7.11.2012). Każdy z nas, jako istota żywa, 
pragnie, nieustannie dąży do tego, co jest poza 
nim, a ostatecznie dąży do Boga, by wyznać, jak 
św. Teresa z Avila: „Bóg sam wystarczy”. 
Dlatego mamy świadomość, że: 
Ty, Panie, dajesz Siebie nam, 
By naszym życiem być. 
Jak braciom służyć, naucz, 
Jak miłością, prawdą żyć. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
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       
 
Poniedziałek – 30  lipca     
8:00am   Za Parafian   
7:00pm    ++ Stanisław i Wanda Mozgała 
 
 Wtorek  –  31 lipca, świętego Ignacego z 
Loyoli  
8:00am   + Tadeusz Faszczewski 
7:00pm  + Zdzisław Dzierżanowski 
 
Środa   – 1  sierpnia, świętego Alfonsa 
Liguori   
8:00am   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Marii i Ryszarda    
7:00pm   + Barbara Kosela     
 

Czwartek  – 2 sierpnia 
8:00am   O zdrowie i szczęśliwe zakończenia 
remontów budowlanych   
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo w dniu 21 rocznicy ślubu dla 
Marii i Jana Szkaradek 
   
Piątek  – 3 sierpnia 
8:00am + Zofia Nowatka   
7:00pm Dziękczynna za kończenie studiów 
Andrzeja, z prośbą o zdrowie i znalezienie 
dobrej pracy   
 
Sobota  – 4  sierpnia   
8:00am     Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla  Haliny i Jana 
Jankowskich w 45 rocznicę ślubu    
9:00am  + John Gneychtel 
 
18 Niedziela zwykła –5 sierpnia    
6:00pm( Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am   Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski 
dla Janiny i Wojciecha Bykowskich z okazji 
rocznicy ślubu    
9:00am  ++ Jadwiga i Borys Reduta.       
11:00am  O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski z  okazji urodzin dla Piotra, Karoliny i 



Danielka Osmola    
1:00pm  + Franciszek Dąbrowski      
3:30pm  Intencje zbiorowe    
7:00pm   + Przemysław Grzymała w 3 rocznicę 
śmierci       
 
Poniedziałek – 6 sierpnia, Przemienienie 
Pańskie     
8:00am   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Kasi i Michała w 7 
rocznicę śmierci   
7:00pm    Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla Marty i Kazimierza Cepil w 
25 rocznicę ślubu    
 
 Wtorek  –  7 sierpnia  
8:00am   Za Parafian   
7:00pm  + Barbara Kosela 
 
Środa   – 8 sierpnia, świętego Dominika   
8:00am   + Daniel Dżanson – zmarły nagle    
7:00pm   + Helena i Stanisław Szczepanek     
 
Czwartek  – 9 sierpnia,  świętej Teresy 
Benedykty od Krzyża 
8:00am   ++ Franciszek i Anna Komperda; Jan 
Cisoń   
7:00pm ++ Genowefa i Stefan Wiszowaty  
 
Piątek  – 10 sierpnia, świętego Wawrzyńca 
8:00am   + Józef Piec 
 7:00pm  O Boże błogosławieństwo  dla Liliany 
Marii Pawlik z okazji 1 urodzin   
   
Sobota  – 11 sierpnia  
8:00am     Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla Basi i Pawła Rzeszutek z 
okazji 25 rocznicy ślubu   
9:00am   
 
19 niedziela zwykła  – 12 sierpnia    
6:00pm( Sobota)  O Boże błogosławieństwo dla 
Agaty i Stanisława z okazji 20 rocznicy ślubu 
7:00am   + Jasław Kopacz w rocznicę śmierci 
9:00am  Dziękczynna za pracodawców Monikę i 
Grzegorza       
11:00am  + Antoni Pogwizd    
1:00pm  + Stefania i Stanisław Chłopek; Józefa i 
Franciszek Matacz      
3:30pm  Intencje zbiorowe    
7:00pm   + Piotr Wielgat w 5 miesięcy po 
śmierci       
              

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W sobotę 4 sierpnia zostaną 
ochrzczeni:  Max Lebiecki; Lily 
Rose Wisniewski;  w niedzielę 5 
sierpnia: Christopher Wrona; w niedzielę12 
sierpnia: Gabriel Józef Obara; Anthony Daniel 
Nieznanski; Oliver Gerard Osikowicz. Spotkanie 
dla rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie 
się w środę , 8 sierpnia o godz. 7:40pm w 
salce w kościele. 
Rodzicom  życzymy Bożego błogosławieństwa 
w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:    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  15 lipca: $ 9,790.00 
 
Niedziela  22 lipca: $ 9,939.00 
Składka budowlana: $ 9,537.00 
Pledges:  $  841.00 
Kawiarenka:  $  200.00 
Lampki:  $  683.00 
Sklepik:  $  871.00 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,  29  lipca zostanie zebrana  druga 
taca na  Catholic Annual Appeal;  a 12 sierpnia 

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. 
 
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. 
 
74 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO 
Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 5 
sierpnia, o godz. 16.00 pod Pomnikiem 
Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej 
cmentarza Maryhill w Niles.  
Gośćmi honorowymi obchodów będą uczestnicy 
Powstania Warszawskiego oraz weterani II 
wojny światowej. 
Plan obchodów: 
- Msza św. polowa  
- Apel Poległych 

Adres:  
8600 N. Milwaukee Ave., Niles  
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
Koło Chicago  
http://nszchicago.com/  

 
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o 
zbadanie ważności 
małżeństwa. Spotkanie - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w 
zakrystii. 
 
REKOLEKCJE 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. 

 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/
http://nszchicago.com/


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... 

 

 

Ona chce, byśmy byli 
cierpliwi 

  

– Jestem pewna, ze to Matka, która króluje 
w Częstochowie, nas pojednała – przekonuje Basia 
– Gdy modliliśmy się przy szpitalnym łóżku córki, 
chwilę później odzyskała przytomność. Wtedy 
wiedzieliśmy już, że ją odzyskamy – mówią 
Barbara i Andrzej. 
Oboje są bardzo religijni. Modlitwa, często wspólna, 
regularna spowiedź, uczestniczenie w Eucharystii 
(nie tylko niedzielnej) są fundamentami ich 
małżeństwa. – Tak jest już od ponad 20 lat, a im 
bardziej otwieramy się na Pana Boga, im bardziej 
Mu ufamy, tym więcej mamy sił, aby znosić 
przeciwności, które nas dotykają i ranią. W ostatnich 
latach było ich bardzo dużo, a największe cierpienie 
było związane z Magdaleną, naszą najstarszą córką 
– mówią zgodnie. 
Dziś się nie modlimy 
Barbara i Andrzej nie spodziewali się, że ciągu 
dwóch lat ich córka odrzuci Boga, Kościół, wartości 
moralne, aż wreszcie rodziców i rodzeństwo. – 
Bardzo nas to bolało. Czuliśmy jakby wokół nas 
robiło się coraz ciemniej. Byliśmy wszyscy pogrążeni 
w nocy smutku: moja żona, ja, nasze pozostałe 
dzieci. Uchwyciliśmy się jednak ostatniej deski 

https://rodzina.wiara.pl/doc/4854290.Ona-chce-bysmy-byli-cierpliwi
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ratunku – modlitwy. Nigdy tak intensywnie i tak wiele 
nie modliliśmy się z żoną, często o późnych 
godzinach nocnych. A gdy obowiązki zawodowe 
pozwalały, byliśmy na Eucharystii w dzień 
powszedni. Podświadomie czuliśmy, że to nasza 
walka o zbawienie córki – opowiada Andrzej. 
Na III roku studiów Magda poznała chłopaka. Od 
samego początku rodzice widzieli, że jest w nim 
szaleńczo zakochana. Przez kilka miesięcy nie mieli 
jednak okazji go poznać – tylko o nim opowiadała, 
zawsze z wielkim zachwytem, bo bardzo jej 
imponował. Właśnie kończył studia informatyczne, 
miał już swoją firmę i znakomicie zarabiał. W końcu, 
prawie po roku i po namowie rodziców, zaprosiła go 
do domu. I już to pierwsze spotkanie z Rafałem 
wzbudziło niepokój Andrzeja i Barbary. 
– Mamy w zwyczaju, że każdy niedzielny posiłek 
rozpoczynamy spontaniczną modlitwą, dziękując 
Bogu za pokarm, za wspólnotę rodziny. Gdy już 
mieliśmy usiąść do stołu, córka poprosiła nas do 
drugiego pokoju i stanowczo zażądała, aby dziś nie 
było modlitwy, bo jej chłopak ma inny światopogląd 
i nie powinniśmy w jego obecności „epatować 
pobożnością”. Pamiętam, że byłem jej słowami 
zaskoczony. Powiedziałem tylko, że skoro 
modliliśmy się do tej pory, to rezygnacja z tego 
byłaby pewnego rodzaju niewiernością Panu Bogu. 
Córka zagroziła, ze jeśli jej nie posłuchamy, to 
pożałujemy – wspomina Andrzej. Obiad 
rozpoczął się więc modlitwą – spontanicznie 
przypomniał nawet o tym najmłodszy syn Basi 
i Andrzeja. 
Podczas posiłku Rafał skomentował to krótko – że 
już dawno skończył z religijnymi zabobonami i dziwi 
się, że tak wykształceni ludzie jeszcze im ulegają. 
Nie szczędził też atakujących aluzji pod adresem 
Kościoła, papieża Polaka, duchowieństwa. Efekt był 
taki, że kilka dni później Magdalena oświadczyła 
rodzicom, iż wyprowadza się do Rafała i że za dwa 
miesiące bierze z nim ślub cywilny. Gdy rodzice 
przypomnieli jej o sakramencie małżeństwa, 
podniesionym głosem oświadczyła, że jej nie 
interesują takie bajki, bo dzięki Rafałowi przejrzała 
na oczy i nie ma zamiaru ograniczać radości 
płynącej z życia tylko dlatego, że tak nauczają 
duchowni Kościoła. 
– Byliśmy jak sparaliżowani. Powiedzieliśmy, że 
będziemy się modlić, aby wróciła do Boga. Na te 
słowa wpadła w furię i powiedziała, że ma już dość 
takich kazań w domu i wobec tego nie zaprasza nas 
na swój ślub, abyśmy nie zepsuli jej tego radosnego 
dnia – wspomina Basia. 
Po wyprowadzce Magdalena zerwała kontakt 
z rodzeństwem i rodzicami, uprzedzając, że zmienia 
numer telefonu, aby jej nikt nie szukał. „Ale my nie 
będziemy zmieniać numeru telefonu. Zawsze 
będziemy czekali na wiadomość od ciebie” – 
odpowiedzieli, ze łzami w oczach, rodzice. 

Czas czekania i modlitwy 
Odejście córki było dla Andrzeja i Barbary wielkim 
szokiem. Tak się złożyło, że stało się to dzień przed 
urodzinami Barbary, a małżonkowie od zawsze 
w każdą rocznicę ślubu oraz w urodziny starali się 
przyjeżdżać na Jasną Górę, aby tam dziękować 
Matce Bożej za szczęśliwy związek, dzieci i rodzinę. 
– Czujemy, że to właśnie Matka, która szczególnie 
na Jasnej Górze wysłuchuje modlitw, połączyła 
nasze serca, gdy jako młodzi ludzie uczestniczyliśmy 
w Częstochowie w pielgrzymce Jana Pawła II – 
wyjaśnia Barbara. – Gdy córka wyprowadziła się, 
następnego dnia pojechaliśmy na Jasną Górę. Przed 
obrazem Matki Bożej chcieliśmy szukać pociechy. 
Tak zaczęły się nasze comiesięczne pielgrzymki 
i codzienny Różaniec. Przez trzy lata co miesiąc 
byliśmy w kaplicy Cudownego Obrazu. Ile łez tam 
wylaliśmy, wie tylko Ona – opowiada wzruszony 
Andrzej. 
35. „rodzicielską pielgrzymkę w intencji nawrócenia 
córki” Andrzej i Barbara postanowili przeżyć inaczej. 
Tak zaplanowali urlop, że mogli całą rodziną (wraz 
z pozostałą trójką dzieci) pójść w pieszej 
pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę. Trudy 
pielgrzymowania postanowili ofiarować w intencji, 
aby Magda wróciła do Boga i rodziny. – Ten dzień 
będę pamiętać do końca życia. Najpierw, podczas 
kazania w dniu, w którym wchodziliśmy na Jasną 
Górę, usłyszałam słowa: „Nasza Matka prowadzi nas 
zawsze do Jezusa. Czasami Ona chce się nami 
posłużyć, abyśmy komuś pomogli się nawrócić. Ale 
Ona chce, abyśmy byli cierpliwi”. Odczytałam, że to 
słowa do mnie i do mojego męża, a wszystko w 
odniesieniu do Magdy – przyznaje Basia. 
Gdy po przyjściu na Jasną Górę modlili się w tłumie 
ludzi w kaplicy Cudownego Obrazu, otrzymała SMS. 
Szybko wyszła, aby go odczytać. Wiadomość była 
porażająca: „Wasza córka jest w ciężkim stanie 
w szpitalu w Warszawie. Gdy przyjedziecie do 
Warszawy, proszę o kontakt. Matka Rafała”. Andrzej 
i Barbara postanowili wrócić do domu z dziećmi wraz 
z pielgrzymami i następnego dnia pojechać do 
Warszawy. Od teściowej córki dowiedzieli się, 
w jakim szpitalu leży Magda. – Gdy podeszła do nas 
przed wejściem do szpitala, powiedziała, że robi to 
dla nas tylko dlatego, iż też jest matką, bo Magda nie 
życzyła sobie, aby nas informować o jej życiu. Ale 
teraz jej stan był bardzo ciężki. Była nieprzytomna, 
więc mama Rafała chciała nam umożliwić 
zobaczenie jej – wspomina Barbara. 
Pod Twoją obronę... 
Na oddziale intensywnej terapii okazało się, że jej 
stan był wynikiem powikłań po aborcji. Lekarze 
pozwolili rodzicom wejść na chwilę, jednak 
uprzedzili, że nie wiedzą, kiedy Magda odzyska 
świadomość. – Pozwolono nam być na chwilę przy 
córce. Chwyciłem dłoń żony i ze łzami w oczach 
odmówiliśmy „Pod Twoją obronę”. Gdy 



skończyliśmy, lekarz stanowczym nakazał, byśmy 
już wyszli – wspomina Andrzej. I wtedy Magda 
odzyskała świadomość. Z jej oczu popłynęły łzy. 
Cichym głosem powiedziała tylko: „Przepraszam 
was” i znowu straciła świadomość. – Mieliśmy wtedy 
pewność, że odzyskamy córkę – mówią Andrzej 
i Barbara. 
Kilka tygodni później Magda zadzwoniła do nich 
i powiedziała, że jest już w domu i prosi ich 
o przyjazd do Warszawy. Jechali z wielkim 
niepokojem i niepewnością, ale już pierwsze chwile 
rozwiały je. Ledwie bowiem przekroczyli próg jej 
mieszkania, Magda powiedziała rodzicom, że ich 
kocha i prosi o wybaczenie. Okazało się też, że była 
już po rozwodzie i właśnie miał zacząć się jej powrót 
do Boga. – Jestem pewna, ze to Matka, która króluje 
w Częstochowie, nas pojednała – przekonuje Basia. 

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  
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 

http://bit.ly/2w65Pow
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


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 
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, 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
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których opiekunem duchowym jest ks. Mirosław Stępień 
SChr. 
Spotkania odbywają sie w drugi i czwarty piątek miesiąca 
w Centrum Pastoralnym. 

 
WYDARZYŁO SIĘ!!! 
WYJAZD NASZEGO CHÓRU DO 
AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY W 
DOYLESTON.  

 

 

 

 

 
 
 
 

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 



 Grecka Restauracja w Lisle potrzebuje osób do 

pracy. Kontakt: Mike: (331) 775-2135 

 Do sprzedania lub wynajęcia dom w Roselle. 

Kontakt: Ewa Anna: (630) 279-9000 

 Dom na szybką sprzedaż w Bloomingdale, 4 

sypialnie, 2 kuchnie, 2 łazienki, garaże, nowy 

dach, okazja dla inwestora lub dużej rodziny. 

Kontakt: Ewa Anna: (630 )279-9000 

 Poszukuję pracy do pilnowania starszej osoby w 

soboty i niedziele i 2 dni w tygodniu.(North) 

Kontakt: (773)745-2054. 

 Wynajmę spialnię z samodzielną łazienką i 

kuchnią w Addison. Kontakt: Stanisław: 

(630)785-8132 

 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

 


