
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień, SChr – proboszcz 
ks. Piotr Janas, SChr – wikariusz 
ks. Piotr Nowacki, SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak, SChr – wikariusz 
s. Jadwiga Kokolus, MChR – zakrystianka 
s. Krystiana Pucik, MChR – sekretarka 
 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Sekretarz: Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
Komisja Liturgiczna: Jadwiga Pajor (773) 505-
7442 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630) 543-3819 
Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933 
Bogusia Bukowska (773) 971-0876 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630) 740-2749 
Marek Gracz (630) 400-7338 
Komisja Charytatywna: Marta Penc (630) 456-
0603 
Komisja Gospodarcza: 
Adam Jakubek (630) 280-9102 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Damian Mazur (773) 567-6652 
Stanisław Bujak (630) 543-2156 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

Pieśni na 16 września – XXIV Niedziela 
zwykła 
 
Wejście: 

Głos imię Pana (298) 
Ofiarowanie:  

Chrystus, Chrystus (287) 
Komunia św.:  

Jezusa ukrytego (143) 

Dziękczynienie: 

Jezus Najwyższa imię (394) 
Zakończenie: 
Błogosław Panie nas (282) 

 
Czytania:   
Iz 50,5-9a  Ps 116 Jk 2,14-18 
Mk 8,27-35 

 
Psalm responsoryjny 
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
Czyń ze mną co Ci się podoba – 
Panie, Nie stawiam Ci żadnych 
przeszkód, ani  zastrzeżeń, Boś 
Ty mi rozkosz cała  i mej duszy 
kochanie, I przed Tobą 
nawzajem wylewam strumień 
swych zwierzeń. (Dz 1004) 
 

ROZWAŻANIA 
 

Usiądź wygodnie. Wycisz swoje myśli. 
Skorzystaj z tego, co pomaga Ci skupić się na 
Bogu. Możesz na przykład przez chwilę 
obserwować swój oddech, tak jak robili to 
Ojcowie Pustyni. Uświadom sobie, że Bóg jest 
obecny tu i teraz. Twój czas czytania i 
zatrzymania się nad rozważanymi słowami jest 
Twoim czasem dla Boga, jest Twoją modlitwą. 
 
XXIV Niedziela zwykła 
Mk 8,27-35 

Jezusowa i moja tożsamość 

W epoce badań, ankiet, 
plebiscytów 
popularności i sondaży 
łatwo możemy się 
przekonać, duże 
znaczenie w życiu ludzi 
odgrywa opinia. Można 
ją bardzo szybko zweryfikować na podstawie 
konkretnych słupków, wykresów i wyliczeń. 
Okazuje się, że pomimo błędu statystycznego, 
dane mogą okazać się jednak niewystarczające. 
Jak przekazuje ewangelista św. Marek, Jezus 
„udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod 
Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za 
kogo uważają Mnie ludzie?”. Dopiero Piotr 
wyznaje „Ty jesteś Mesjasz”. Apostołowie ku 
takiej wierze szli powoli. Był czas, gdy pytali: „Co 
to za człowiek, któremu nawet wicher i jezioro są 
posłuszne?”. Czas niepewności jednak minął. 
Do takiej wiary musieli dojrzewać. Do wiary, 
która nie jest ludzkim przeświadczeniem, ale 
darem łaski. W swoistym sondażu, który pojawia 
się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy, 
że w życiu Jezusa zachodzą istotne zmiany. 
Dotychczas usiłował On ukryć swoją najgłębszą 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20306-2665
tel:(773)%20505-7442
tel:(773)%20505-7442
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20306-2665
tel:(630)%20863-3933
tel:(773)%20971-0876
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20280-9102
tel:(630)%20460-4544
tel:(773)%20567-6652
tel:(630)%20543-2156


tożsamość mesjańską, choć nie zawsze Mu się 
to udawało. Teraz jednak następuje zmiana: 
Jezus mówi, kim jest naprawdę, ale 
jednocześnie bez ogródek mówi o swej męce i 
zmartwychwstaniu. 
Żydzi tak naprawdę nie wiedzieli, kim jest Jezus 
i co o Nim sądzić. Król Herod – Ewangelia 
przedstawia go jako człowieka pełnego lęku, 
oskarżanego przez własne sumienie – w 
Jezusie widzi zamordowanego Jana. Inni 
uważali Jezusa za Eliasza lub któregoś z 
dawnych proroków. Jezus Chrystus, Mesjasz, 
wcielone Słowo Boga żywego, wymyka się 
jednak naszym domysłom i wyobrażeniom. 
Objawia nam pełnię miłości Ojca, którą inni – 
tacy jak Eliasz czy Jan Chrzciciel – przekazywali 
tylko cząstkowo. Jest światłem rozjaśniającym 
niepewność i mrok Starego Przymierza. 
Nierzadko nasza sytuacja jest podobna do 
sytuacji uczniów. Jesteśmy z Panem, spotykamy 
się z Nim na modlitwie, staramy się żyć po 
chrześcijańsku. Jednak gdy pada zasadnicze i 
fundamentalne pytanie: „Za kogo uważasz 
Jezusa? Kim On dla Ciebie jest?”, często nie 
umiemy na nie odpowiedzieć. Dlaczego? 
Pytanie o tożsamość Chrystusa jest 
nierozłącznie związane z pytaniem o naszą 
własną tożsamość. Niejednokrotnie mamy 
problemy ze znalezieniem odpowiedzi na 
pytanie, kim jesteśmy. Im bliżej Jezusa jestem, 
im bardziej poznaję Jego osobę, tym bardziej 
zaczynam rozumieć siebie. Nie rozumiem siebie 
bez Chrystusa i nie rozumiem Jego, nie 
próbując odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. 
To właśnie jest sztuka – odnaleźć swoją własną 
drogę do Chrystusa. Nasza odpowiedź na 
Chrystusowe pytanie nie ma być szybka, ale 
prawdziwa i ugruntowana. 
Kim dla ciebie jest Jezus i Jego Ewangelia? Czy 
jesteś gotów przyjąć ją bez zastrzeżeń? Już 
prawie dwa tysiące lat staje Jezus ciągle 
pytając: „Kim ja jestem dla ciebie?” Nie 
zadowala Go cytowanie najbardziej uczonych 
odpowiedzi na Jego temat. Bo dla Jezusa liczy 
się nasza osobista odpowiedź. To pytanie wybija 
nas z bycia badaczem opinii publicznej. Musimy 
odpowiedzieć, sięgając do własnego serca. 
Dopiero wtedy staniemy się autentycznymi 
świadkami Jego miłości w świecie, umiejętnie 
łącząc wyznawaną wiarę z uczynkami. 
ks. Leszek Smoliński 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
 
24 niedziela zwykła – 16 września    
6:00pm (Sobota) ++Teresa i Wiesław 
Koniewscy 
7:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Joanny i Stanisława 
Rzezinowskich z okazji 25 rocznicy ślubu 
9:00am O zdrowie, błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla przyjaciół i nieprzyjaciół 
rodziny Mucek 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Ignasia 
z okazji 3 urodzin    
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Stanisława i Joanny w 25 
rocznicę ślubu 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Stanisława i + Jakub Szpak w 
rocznicę śmierci 
         
Poniedziałek – 17 września     
8:00am   Za Parafian   
8:00am + Eugeniusz Pieczko 
7:00pm + Antoni Folcik 
7:00pm ++ Janina Ciechanowicz, Ryszard 
Guzowski 
 
Wtorek – 18 września, świętego Stanisława 
Kostki  
8:00am + Ludwik Angielczyk w 1 rocznicę 
śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Pawła 
Puzia i Krzysztofa Nasiadka z okazji 18 urodzin 
7:00pm ++ Anna i Józef Jewuła 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii i 
Stanisława Surma z okazji 14 rocznicy ślubu 
 
Środa – 19 września 
8:00am O zdrowie i opiekę Bożą z okazji 20 
rocznicy ślubu dla Adama i Stacey    
7:00pm + Ludwik Sowiński 
7:00pm ++ Barbara i Wiesław Bartniccy 
7:00pm ++ Za zmarłych z Rodziny Szwedo 
 
Czwartek – 20 września, świętego Andrzeja 
Kim Tae 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Beaty z okazji urodzin  
7:00pm + Jacek Drozdowski 
7:00pm ++ Janina i Stefan Wieczorek 
7:00pm O Boże błogosławieństwo z prośbą o 
Dary Ducha świętego dla Michała i o uwolnienie 
z nałogu alkoholowego 



Piątek – 21 września, świętego Mateusza  
Apostoła i Ewangelisty 
8:00am + Honorata Rams 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski przez 
Jana i Bogusławę 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Erika i Owena na rozpoczęty rok 
akademicki 
7:00pm + Jerzy Łagowski w 7 rocznicę śmierci 
 
Sobota – 22 września   
8:00am O Ducha świętego dla wszystkich 
Polaków, aby zjednoczyli się w walce o katolicką 
i niepodległą Polskę 
9:00am  
 
25 niedziela zwykła – 23 września    
6:00pm (Sobota) Dziękczynna z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo dla Pawła i 
Magdy w 5 rocznicę ślubu 
7:00am ++ Wincenty Górz i Ksiądz Prałat 
Tadeusz Wincenciak 
9:00am ++ Maria Pawula, Janina Postawa, Jan 
Stolarczyk 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla 
wszystkich przedszkolaków na początek Roku 
Przedszkolnego    
1:00pm + Zygmunt Wielochowski 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm ++ Teofila i Czesław Matlakowski oraz 
zmarli z rodzin Daniel i Matlakowski 
 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 23 września zostaną 
ochrzczeni: Livia Cristine 
Śpiewak; Makajla Grace 
Bolkunowicz; Michelle Gebka. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 19 września o godz. 
7:40pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE   
Pierwsze organizacyjne 
spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania i ich Rodziców 
odbędzie się w kościele w 
sobotę 29 września o godz. 
4.00pm oraz dla tych, którzy 

nie mogą być jest drugi termin: 6 
października o godz. 4.00pm. 
Zapraszam! Ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA      
Zapraszamy 20 września na godz. 7.00pm do 
kościoła Bożego Miłosierdzia rodziców wraz 
dziećmi, które w roku 2019 przyjmą po raz 
pierwszy Komunię Świętą, a uczęszczają do 
szkół: Schaumburg, Itasca i Naperville na Mszę 
Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego. Po Mszy 
pierwsze spotkanie organizacyjne.  
27 września zapraszamy rodziców dzieci 
pierwszokomunijne 2019 ze szkoły św. Faustyny 
na spotkanie organizacyjne w kościele po Mszy 
św. o godz. 7pm. 
Terminy I Komunii Św.: szkoła św. Faustyny 
4 maja 2019, a pozostałe szkoły 18 maja 
2019. 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty: 
29 września przez: Łukasz Bućko i 
Joanna Maciejowska; Daniel 
Janiszewski i Anna Plachta 
6 października przez: Radosław Tylewski i 
Beata Naprawca 
13 października przez: Grzegorz Slavski i 
Jessica Gaddam 
20 października przez: Matthew Zawora i 
Elżbieta Sliwa;  
27 października przez: Peter Pekala i Angela 
Dyrda 
10 listopada przez: Grzegorz Zon i Noelle 
Kolomay 
Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej 
drodze życia! 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  9 września:  $ 9,366 
Składka budowlana:  $  22.234.00 
Pledges:  $  1404.00 
Kawiarenka:  $  250.00 
Lampki:  $ 865.00 
Sklepik:  $   40.00 
Szopka:  $  318.00 
Kreda:  $  995.00 
 

Z ŻYCIA PARAFII  



ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ FACEBOOK'U.  

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i 
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia 

Miłosierdzia Bożego w Lombard" 

 
 
Adres naszej strony parafialnej: 
www.milosierdzie.us 
 
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  
Biuro parafialne jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10:00am do 5:00pm.  
 
PIKNIK PARAFIALNY POŻEGNANIE LATA 
Zapraszamy do naszej parafii 
na Jesienny Piknik Parafialny 
Pożegnanie lata w niedzielę 
30 września 2018. 
Rozpoczynamy już o 9.00am. 
Czeka na nas wyśmienita 
kuchnia domowa, wiele 
atrakcji i zabaw dla dzieci, 
loteria fantowa oraz doskonała oprawa 
muzyczna. Informacje: Jola Smoter 
630.740.2749.  Agnieszka Stankiewicz 
630.863.3933   
Całkowity dochód z Pikniku przeznaczony jest 
na spłatę długu budowy naszej świątyni. Panie, 
prosimy o upieczenie i przygotowanie ciasta na 
piknik.   

W dniu pikniku, 30 września wyjątkowo 
nie będzie Mszy św. o godz. 3.30pm. Intencje 
zbiorowe tej Mszy św. zostaną odprawione w 
tym dniu o godz. 1 po południu. O godz. 3 po 
południu modlitwa Koronki do Bożego 
Miłosierdzia. 
 

 
 
PAMIĄTKOWY ALBUM ZE ZDJĘCIAMI 
W związku z jubileuszem konsekracji naszego 
kościoła, który będzie miał miejsce w przyszłym 
roku, przygotowujemy pamiątkowy album ze 
zdjęciami naszych parafian – rodzinnymi, 
małżeńskimi lub solowymi. Zapraszamy 
chętnych, którzy chcieliby się znaleźć w takim 
albumie na sesję zdjęciową 16 września po 
Mszach św. o 9.00am, 11.00am, 1.00pm i 
3.30pm w sali na chórze. 
 
FORUM CHARYZMATYCZNE 
Zapraszamy na Forum Beze mnie nic nie 
możecie uczynić (J15,5) w dniach 24,25,26 
września 2018. Poprowadzi je: Ks. Andrzej 
Trojanowski SChr. Spotkania będą odbywać się 
każdego dnia rano o godz. 8.00am oraz 
wieczorem o godz. 7.00pm i zaczynać modlitwą 
różańcową, Mszą św. i po niej nauką i 
nabożeństwem adoracyjnym. 
 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/
tel:630.740.2749
tel:630.863.3933


 
 
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 celebrował 10 lat swojej działalności! 
Mamy nadzieje, że w każdym głosie   
sopran+alt+tenor+bas znajdzie się 10 osób.40 - 
osobowy Chór na 10-lecie to jest nasze zadanie. 
 
BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o zbadanie 
ważności małżeństwa. 
Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w zakrystii. 
 

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 się o godzinie 
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... 

 
 

Franciszek: Nowość Ewangelii 
nie zezwala na podwójne życie 



  

O różnicy między „nowinkami” świata a 
„nowością” Ewangelii mówił papież podczas 
porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. 
Wskazał, że Dobra Nowina Jezusa Chrystusa 
przemienia człowieka w całości i nie dopuszcza 
obłudy. Następnie Ojciec Święty przestrzegł, że 
droga chrześcijanina jest męczeństwem, a 
Ewangelii nie można rozmywać. 
Franciszek wyszedł w homilii od słów 
pierwszego czytania dzisiejszej liturgii: „Bracia: 
Słyszy się powszechnie o rozpuście między 
wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza 
nawet wśród pogan” (1 Kor 5, 1). Papież 
zauważył, że w tych surowych słowach św. 
Paweł wyrzucał chrześcijanom Koryntu 
prowadzenie podwójnego życia. Ci 
„chrześcijanie otwarci” łączyli wyznawanie wiary 
w Jezusa Chrystusa z tolerowaniem czynów 
moralnie złych. Apostoł przypominał, że 
„odrobina kwasu zakwasza całe ciasto” i że 
trzeba nowego kwasu, dla nowego ciasta. 
Podobnie Pan Jezus uczył, że nowe wino trzeba 
wlewać do nowych bukłaków. 
„Nowość Ewangelii, nowość Chrystusa nie 
oznacza jedynie przemiany naszej duszy. Ma 
ona przekształcić w nas wszystko: duszę, ducha 
i ciało, wszystkich, wszystko, to znaczy 
przekształcić wino – zaczyn – w nowe bukłaki. 
Nowość Ewangelii jest absolutna, całkowita; 
ogarnia nas wszystkich, ponieważ przemienia 
nas od wewnątrz ku temu, co zewnętrzne: 
ducha, ciało i życie codzienne” – powiedział 
Ojciec Święty. 
Franciszek zauważył, że chrześcijanie Koryntu 
nie zrozumieli wszechogarniającej nowości 
Ewangelii, która nie jest ideologią ani 
społecznym stylem życia, współistniejącym z 
nawykami pogańskimi. Nowość Ewangelii jest 
zmartwychwstaniem Chrystusa, to Duch którego 
nam posłał, aby towarzyszył nam w życiu. My, 
chrześcijanie, jesteśmy ludźmi nowości, a nie 

nowinek – podkreślił papież. Zaznaczył, że 
mamy do czynienia z konfrontacją między 
nowością Jezusa Chrystusa a nowinkami, jakie 
proponuje nam świat. 
Ojciec Święty zauważył, że św. Paweł potępiał 
formalizm i obłudę Koryntian. Podkreślił, że 
trzeba odróżnić ludzką słabość i grzeszność, 
którą wyznajemy i z której staramy się wyzwolić, 
od obłudy trwania w „nowinkach świata”. Dodał, 
że pójście za Jezusem oznacza niejednokrotnie 
męczeństwo. Wspomina o tym także 
zakończenie czytanego dzisiaj fragmentu 
Ewangelii: uczeni w Piśmie i faryzeusze 
„naradzali się między sobą, jak mają postąpić 
wobec Jezusa” (Łk 6,11) – jak Go 
wyeliminować, jak zabić Jezusa. 
„Droga tych, którzy podejmują Nowinę Jezusa 
Chrystusa jest tą samą jak Jezusa: jest drogą ku 
męczeństwu” – przestrzegł Franciszek. Dodał, 
że nie zawsze jest to męczeństwo krwawe, ale 
męczeństwo dnia powszedniego. 
„Jesteśmy w drodze i spogląda na nas wielki 
oskarżyciel, który wzbudza dzisiejszych 
oskarżycieli, aby pochwycić nas na 
sprzecznościach”. Ale nie można negocjować z 
„nowinkami”, nie wolno nam „rozmywać orędzia 
Ewangelii” - powiedział papież na zakończenie 
dzisiejszej homilii w Domu Świętej Marty. 
 
 

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 

https://kosciol.wiara.pl/doc/5016027.Franciszek-Nowosc-Ewangelii-nie-zezwala-na-podwojne-zycie
https://ff3.xcdn.pl/i/I18FAAAABRQC7gCxRFuP/35036102d99449eda3979b2639eba21b.jpg


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. 19 września rozpoczynamy spotkania 
scholki dziecięcej o godz. 6.45pm we wspomnianym 
Centrum Pastoralnym. Zapraszamy dzieci w wieku 
od 5 do 12 lat. Zapisy odbędą się podczas 
pierwszego spotkania. Scholę prowadzi p. Iwona 
Helinski, a opiekunem jest ks. Piotr Janas. 
 
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.  
W tym roku spotkania będą odbywać się w dwóch 
grupach: młodszej 12-15 lat i starszej 16+ (patrz 
dodatek do Biuletynu). 
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi  
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 nasze spotkania 
rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 
7:00pm w kościele. 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. Opiekun grupy: ks. 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. 

http://bit.ly/2w65Pow
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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 ży  –    krok w ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
S CHAR organizuje Warsztaty Rozwoju 
Duchowego, których opiekunem duchowym jest ks. 
Mirosław Stępień SChr. 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
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Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek 
miesiąca w Centrum Pastoralnym. 

 

Św. Stanisław Kostka 
- odwaga świętości 
Ani opór możnych rodziców, ani 

ostrożność jezuitów w Wiedniu, 

ani trud samotnej wędrówki z 

Wiednia do Rzymu, nie 

powstrzymały go od wstąpienia do 

nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Na swojej 

drodze spotkał św. Piotra Kanizego, prowincjała 

Niemiec, i św. Franciszka Borgiasza, generała 

jezuitów, który go do zakonu przyjął w 1567 roku. 

Jednak Stanisław nie zdążył nawet ukończyć 

nowicjatu. W lipcu tegoż roku bardzo ciężko 

zachorował. Niepokalana, tak bardzo umiłowana 

przez niego, przyjęła go do siebie 15 sierpnia, w 

swoją uroczystość Wniebowzięcia. 

 Stanisław przyszedł na świat 28 grudnia w 1550 

roku w Rostkowie na Mazowszu w rodzinie 

szlacheckiej. W dzieciństwie był bardzo wrażliwym 

dzieckiem. Pierwsze nauki pobierał w domu. W 

wieku 14 lat, razem ze swoim starszym bratem 

Pawłem, został wysłany na dalszą naukę do szkoły 

prowadzonej przez jezuitów w Wiedniu, gdzie dotarli 

24 lipca 1564 roku. Szkoła ta cieszyła się dużą 

renomą. Stanisław bardzo gorliwie przykładał się do 

nauki i bardzo szybko nadrobił zaległości. Dbał nie 

tylko o zdobywanie wiedzy (znał biegle niemiecki i 

łacinę, rozumiał też teksty greckie), ale jeszcze 

bardziej, z pomocą obfitej łaski Bożej, kształtował 

swojego ducha. Już wtedy posiadał głęboką 

pobożność eucharystyczną, a także odczuwał 

bliskość i opiekę Maryi, której od najmłodszych lat 

powierzył pieczę na swoją czystością serca. Głęboko 

pragnął cały należeć do Pana. 

 W grudniu 1565 roku Stanisław ciężko zachorował. 

Gdy właściciel domu nie zgodził się, by przyszedł do 

mieszkania ksiądz z Najświętszym Sakramentem, 

wtedy osobiście udzieliła mu Go św. Barbara, którą 

otaczał wielką czcią. Patrząc na pracę i duchowy 

entuzjazm pierwszych jezuitów, zapragnął wstąpić do 

Towarzystwa Jezusowego. Ci jednak nie chcieli go 

przyjąć do nowicjatu, obawiając się negatywnej 

reakcji rodziców. Stanisław widząc, że na miejscu nie 

będzie możliwa realizacja pragnienia, postanowił 

uciec do Niemiec, by prosić o przyjęcie do zakonu. 

W Dylindze św. Piotr Kanizy poddał go próbie. Przez 

pewien okres czasu sprzątał pokoje i pomagał w 

kuchni, co było dla polskiego szlachcica bolesnym 

doświadczeniem. Po pewnym czasie prowincjał 

niemiecki odesłał go wraz z dwoma młodymi 

jezuitami do Rzymu. W liście polecającym napisał: 

  

"Ten, kto prowadzony przez Chrystusa ten list 

przyniesie, a został wysłany z naszej Prowincji, to 

Stanisław, polski szlachcic, młodzieniec uczciwy i 

gorliwy. Nasi w Wiedniu nie ośmielili się go przyjąć, 

żeby się nie wydawało, że działają wbrew woli 

rodziny. Kiedy przybył do nas i chciał spełnić 

złożone już dawniej postanowienie (bo już przed laty 

całkowicie się oddał Towarzystwu, zanim do niego 

wstąpił), w Dylindze w konwikcie odbył przez jakiś 

czas próby i okazało się, że w posługach jest zawsze 

godny zaufania, a w powołaniu wytrwały". 

  

Do Rzymu Stanisław i jego dwóch towarzyszy dotarli 

28 października 1567 roku. Do nowicjatu, przy 

kościele św. Andrzeja na Kwirynale, przyjął go 

generał zakonu, św. Franciszek Borgiasz. Z wielką 

radością polski szlachcic włączył się w rytm życia 

nowicjackiego: modlitwy, prac domowych, posług w 

szpitalu, konferencji ascetycznych oraz regularnych 

rozmów duchowych z opiekunem nowicjuszy. Dzięki 

wielkiej prostocie w zachowaniu, solidności w 

wypełnianiu codziennych obowiązków oraz duchowi 

modlitwy Stanisław zyskiwał sobie wielką sympatię. 

  

W lipcu 1568 roku na skutek wielkich upałów, 

Stanisław bardzo ciężko zachorował. Przeczuwał 

swój bliski koniec ziemskiej wędrówki i otwarcie, 

bez lęku, o tym mówił, mimo że stan jego zdrowia 

nieco się polepszał. Odszedł do Pana 15 sierpnia 

1568 roku, w dniu Wniebowzięcia N. Maryi Panny. 

Lud Rzymu spontanicznie nazwał świętym młodego 

Polaka, który w całym świecie rozsławił naszą 

Ojczyznę, a dla wszystkich młodych stał się wzorem 

niesłychanego hartu ducha. Kanonizował go papież 

Benedykt XIII w 1726 roku. 

  

Cyprian Kamil Norwid, urzeczony postacią świętego 

Polaka, napisał wiersz A ty się odważ; oto jego 

fragment: 

  

A ty się odważ świętym stanąć Pana 

A ty się odważ stanąć jeden sam 

Być świętym - to nie zlękły powstać z wschodem 

To ogromnym być, przytomnym być! 

  

Krocz - jasny, uśmiechnięty, 

Na twarzy ten Chrystusa rys 

Miłość 

Święty aż po krzyż - przez krzyż - na krzyż! 

Ty się wahasz? Ty się cofasz? 



Ty się odważ świętym być! 

 

 Św. Stanisławie, Patronie Polski i patronie 

młodzieży na całym świecie, każdego dnia ucz nas 

odwagi świętości w wiernym wypełnianiu tych 

czynów, które Pan sam dla nas przygotował.  

  

Jan Paweł II, w X rocznicę swego pontyfikatu, 

jesienią 1988 roku, przybył do kościoła św. Andrzeja 

na Kwirynale w Rzymie, by pomodlić się przy 

relikwiach Patrona Polski. Powiedział wtedy, że 

podczas studiów teologicznych w Rzymie codziennie 

nawiedzał to miejsce, idąc z Kolegium Belgijskiego 

na Papieski Uniwersytet Angelicum. 

  

Starsburg: beatyfikacja XIX-
wiecznej mistyczki 

  

Błogosławiona s. Alfonsa 
Maria Eppinger 
Kościół ma nową 
błogosławioną. W 
Strasburgu do chwały 
ołtarzy wyniesiona została 
francuska mistyczka s. 

Alfonsa Maria Eppinger. 
Urodziła się w 1814 r. w Alzacji. Pochodziła z 
prostej chłopskiej i głęboko wierzącej rodziny. 
Była najstarszym z jedenaściorga dzieci. W 
dzieciństwie i młodości wiele chorowała, co stało 
się dla niej okazją do nawiązania bliskiej relacji z 
Bogiem. W wieku 14 lat przystąpiła do Pierwszej 
Komunii i od tej pory Eucharystia stała się dla 
niej źródłem siły, dzięki której potrafiła sprostać 
wszystkim przeciwnościom. 
W 1846 r. po raz pierwszy doświadczyła 
ekstazy. Czuła obecność Jezusa, który do niej 
przemawiał i pokrzepiał ją. Prosił ją o modlitwę 
za zbawienie wszystkich dusz, dał jej udział w 
cierpieniach Papieża i Kościoła, przynaglał ją by 
modliła się o uświęcenie kapłanów. Często też 
była nękana przez złego. Choć była kobietą 
prostą i niemal nie potrafiła się podpisać, w 1849 
r. założyła Zgromadzenie Córek Boskiego 
Odkupiciela, którego główną misją jest pomoc 
chorym i ubogim. 
"Dziękujemy Bogu za tę mądrą i odważną 
kobietę, która poprzez swoje cierpienie, 
milczenie i modlitwę, dała świadectwo miłości 
Boga, zwłaszcza względem chorych na ciele i 
duszy – mówił Ojciec Święty. – Wielkie oklaski 
dla nowej błogosławionej…." 

 
 

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. 

 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 

 Szukam niani na 3 dni w tygodniu w Addison. 

Kontakt: Iza: (773) 895-54-88. 

 Poszukuję pracy do pilnowania osoby starszej na 

weekend lub w tygodniu na południu Chicago. 

Kontakt: Alicja (773)745-2054 

 Potrzebna osoba do pomocy sprzątania domków 

2 razy w tygodniu w okolicy St.Charles. Kontakt: 

Kasia (773) 918 – 5261 

 Domowe pierogi różnego rodzaju sprzedam na 

zamówienie. Kontakt: Glendale Heights Lucyna 

(708) 698 – 1402 

 Potrzebujemy pracownika z samochodem do 

firmy hydraulicznej. Kontakt: Rafał: (773)491-

6985 

 Our Lady of Lebanon Church, 950 N.Grace St, 

Lombard, Il. 60148 potrzebuje osób do: 

1.sprzątania kościoła w tygodniu na kilka godzin; 

2.serwowania kawy po mszach św. w niedzielę 

od godz. 9.30am do 11.30am; 3.pomocy przy 

dodatkowych wydarzeniach w soboty. Kontakt: 

(630)932 9640 (kościół, Deacon Tom Podraza), 

(713)972 2992 (Pastor Fr. Pierre El Khoury). 
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