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) 5057442
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630) 543-3819
Fryderyka Kubica (630) 306-2665
Komisja Kulturalna:
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933
Bogusia Bukowska (773) 971-0876
Komisja Imprez:
Jolanta Smoter (630) 740-2749
Marek Gracz (630) 400-7338
Komisja Charytatywna: Marta Penc (630) 4560603
Komisja Gospodarcza:
Adam Jakubek (630) 280-9102
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544
Damian Mazur (773) 567-6652
Stanisław Bujak (630) 543-2156
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 16 września – XXV Niedziela zwykła
Wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (312)
Ofiarowanie:
Kiedyś o Jezu zwr. 1, 3 (195)
Komunia św.:
Pan Jezus kuż się zbliża (154)
Dziękczynienie:
Panie mój, coż Ci oddać mogę (309)
Zakończenie:
Idźmy tulmy się jak dziatki (243)
Czytania:
Mdr 2,12.17-20 Ps 54 Jk 3,16-4,3
Mk 9,30-37

Psalm responsoryjny
Bóg podtrzymuje całe moje życie.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Chwała i uwielbienie Miłosierdziu
Bożemu, niech płynie od
wszelkiego stworzenia, po
wszystkie wieki i czasy.
(Dz 1005)
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.
XXV Niedziela zwykła
Mk 9,30-37
Stać się jak dziecko
Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej
Go męce, oni spierają się, który z nich jest
ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę
bardzo
słabą,
egocentryczną,
szukającą
wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus
uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega
na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby
otrzymać tę „mądrość zstępującą z góry”, trzeba
trwać na modlitwie i stać się jak dziecko.
W sakramencie chrztu doznaliśmy tak
radykalnej przemiany, tak ścisłego zjednoczenia
z Bogiem, że staliśmy się Jego dziećmi. Być
dzieckiem Bożym, znaczy uczestniczyć w
nadprzyrodzony sposób w życiu Trójcy Świętej.
Nikt przy pomocy swoich naturalnych sił nie
potrafi przemienić siebie w dziecko Boże.
Dokonuje tego tylko Duch Święty.
Przekształceni przez Ducha Świętego w dzieci
Boże powinniśmy przyjąć wobec Ojca
niebieskiego dziecięcą postawę zaufania Mu,
posłuszeństwa Jego woli, pokornego uznania
swojej niewystarczalności. Powinniśmy także
rozmawiać z Nim jak najczęściej i spotykać się
w sakramentach. Jeśli Boga uznamy za
jedynego Ojca, ludzi powinniśmy uznać za braci
i nie wywyższać się ponad nikogo, nikim nie
pogardzać ani nikogo nie poniżać.

Co innego widać w postawie infantylnej
niedojrzałości. Na zewnątrz przesadnie miła,
łagodna, kryje w głębi dużo lęku, agresji i
egocentryzmu, co ostatecznie budzi niepokój i
agresję u osób najbliższych. Trudność z
zakorzenieniem w chwili obecnej, każe szukać w
przeszłości albo w marzeniach obiecuje lepszą
przyszłość. Ten brak przejrzystości ujawnia się
także w życiu duchowym. Pewien mężczyzna
zwierzał się: „Często myślę o Bogu, ale mało z
Nim rozmawiam”. Niepewność swojej wartości
wiąże się z niepewnością do prawa bycia przed
Bogiem „tu i teraz”. Ukrywane uczucia, takie jak
lęk, agresja, żal dosięgają także Boga.
Powoduje to jeszcze większe poczucie winy i
myślenie typu: „Stanę przed Bogiem wtedy, gdy
będę dobrym człowiekiem – wtedy spojrzę Mu
w oczy”. Oczywiste jest, że człowiek, który
czeka, aż będzie bez skazy i grzechu, aby
stanąć przez Bogiem, nigdy przed Nim nie
stanie. U podstaw życia duchowego jest
zapewnienie Boga: „Ty jesteś moim dzieckiem
umiłowanym, w tobie mam upodobanie, jesteś
wartościowy w moich oczach”.
Postawa dziecięctwa Bożego charakteryzuje się
pragnieniem i umiejętnością budowania więzi –
tworzenia wspólnoty. Dotyczy to relacji z
człowiekiem, ale nade wszystko relacji z
Bogiem.
„Dziecięctwo nie kojarzy się z wiekiem. Można
mieć lat pięćdziesiąt i osiemdziesiąt – i stale być
dzieckiem. (…) Prawdziwe dziecko to ktoś, kto
niezależnie od wieku jest świeży, nie
zmanierowany, nie wykrzywiony przez życie.
Zachował świeżość spojrzenia dziecka, które nie
nauczyło się kłamać, wciąż wierzy w dobro i
miłość” (J. Twardowski, Budzić nadzieję, W-wa
2005, s. 68).
Z ufnością dziecka prośmy słowami modlitwy
św. Edyty Stein: „Bez zastrzeżeń i bez trosk,
składam mój dzień w Twoją dłoń. Bądź moim
Dzisiaj, bądź moim wiernym Jutrem, bądź moim
Wczoraj, które przebyłam. Nie pytaj mnie o
drogi, me tęsknoty, jam jest kamieniem w
mozaice Twej. Ty złożysz mnie po prawej
stronie, ja wtulę się w Twe dłonie”.
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 24 września
8:00am Za Parafian
7:00pm + Rafał Małyszko
7:00pm + Ks. Antoni Sołtysik
7:00pm + Edward Kędziora
Wtorek – 25 września
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Rodziny
Langiewicz z podziękowaniem za okazane
dobro.
7:00pm ++ Katarzyna ,Franciszek , Bronisław
Babiarz
7:00pm + Bronisława Szczepańska
7:00pm + Maria Pączka
Środa – 26 września
8:00am O Błogosławieństwo Trójcy świętej w
nowym roku szkolnym dla osób Bogu
wiadomych
7:00pm + Jan Budziński
7:00pm + Filip Skibiński
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla wszystkich członków
Rodziny Różańcowej z okazji 50 lecia istnienia
Czwartek – 27 września
8:00am + ksiądz Dariusz Drozd
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Filipa
7:00pm ++ Andrzej i Jolanta Mulica
7:00pm + Jan Małyszko w 2 rocznicę śmierci
Piątek – 28 września
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz
powrót do zdrowia dla Marianny
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski przez
Jana i Bogusławę
8:00am ksiądz Dariusz Drozd
7:00pm + Józefa Zając w 3 rocznicę śmierci

Sobota – 29 września, świętych Archaniołów
Michała , Gabriela i Rafała
8:00am Dziękczynna w podziękowaniu za
wszystkie łaski dla Michaliny z okazji urodzin i
imienin
9:00am + ksiądz Dariusz Drozd
25 niedziela zwykła – 30 września
6:00pm (Sobota) + Stanisław Augustyn w 16
rocznicę śmierci
6:00pm (Sobota) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Kasi i Piotra w 1 rocznicę ślubu
7:00am + Mateusz Gumala w 1 rocznicę śmierci
9:00am ++ Jan i Maria Granat
11:00am + Franciszek Jeż
1:00pm + Piotr Kijas
1:00pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Elżbieta Krystopa w 3 rocznicę
śmierci
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 23 września zostaną
ochrzczeni:
Livia
Cristine
Śpiewak;
Makajla
Grace
Bolkunowicz; Michelle Gebka; w sobotę 6
października: Sophia Rechul; Rozalia Teresa
Kielar; w niedzielę 14 października : Noah
Joseph Sroka.
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 10 października 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:
października o godz. 4.00pm.
Zapraszam! Ks. Tomasz Pietrzak SChr
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Uroczystość
Pierwszej
Komunii
Świętej odbędzie się 4 maja 2019 o

dla dzieci ze Szkoły Św. Faustyny oraz 18 maja
2019 dla dzieci ze szkół w Schaumburgu, Itasca
i Naperville.
27 września zapraszamy rodziców dzieci
pierwszokomunijnych ze szkoły św. Faustyny
na spotkanie organizacyjne w kościele po Mszy
św. o godz. 7pm.
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 P. Zavora i
Elizabeth E. Sliva;
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 16 września: $ 9,354
Składka diecezjalna: $ 5.148.00
Z ŻYCIA PARAFII
ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ FACEBOOK'U.
Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia
Miłosierdzia Bożego w Lombard"

6
Adres
naszej
strony
www.milosierdzie.us

parafialnej:

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.
SPONSORZY PIKNIKU!!!
J&J Trucking Enterprise
Polish and Slavic Federal Credit Union
Damian's Remodelling
ABS Trucking
Alexandra Food
Panstwo Giewont
Panstwo Drath
Smakowski Bakery
Barbara's Deli
Grota Restaurant
Northstar Foods
Helen's Deli
Lowell Foods
KD Market
Ludwik Diary
Tata's Pierogi
Baranowski Bakery
Belmont Sausage
White Eagle Deli
Jolly Inn
Kolatek Bakery

Velvet Bakery
Belveder Banquets
Perfect Style Hair Salon
King's Hall Banquets
Panstwo Gracz
Maria & Romuald Lisicki
Dr. Michael Lebiecki Sparkling Dental
Dr. Bozena Scigacz
Kitchen and Bath Direct
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy
zdecydowali się na wsparcie naszego
pikniku i zapraszamy do zgłaszania się
kolejnych.
DOWÓZ NA PIKNIK Z PARKINGU
PRZY KINGS HALL.
Prosimy o
korzystanie z
parkingu przy King’s
Hall Banquets, przy
1000 N. Rowling Rd.
Lombard, IL. Oznakowane samochody,
będą przewoziły z parkingu na piknik i z
powrotem.

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.

OAZA DZIECI BOŻYCH
Siostra
Magdalena
zaprasza
na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które odbywać
się będą 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.
Do 26 września proszę zgłosić do s. Magdaleny
dzieci chętne do udziału w Oazie.

PODZIĘKOWANIE
Parafia Miłosierdzia Bożego,
21W411 Sunset Ave.
Lombard, IL 60148
Drogi Księże Proboszczu Mirosławie i Drodzy
Parafianie.
Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy
wdzięczności za tak hojną kolektę $ 13581.00 na
budowę schroniska dla kobiet, które zmagają się z
bezdomnością. Ta suma pozwoli nam pokryć
niezbędne koszty związane z pracami remontowymi i
przystosowaniem budynku do zamieszkania.
Święty Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest
dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli
się z innymi...”- bez Waszej przychylnej postawy i
ofiarności nie byłoby to możliwe.
Niech Miłosierny Chrystus otoczy Was
wszystkich szczególną opieką i wynagrodzi
niezwykła dobroć jego wspaniałymi
łaskami.
Będziemy Was wszystkich pamiętać w naszych
codziennych Mszach Świętych i w Czwartkowych
całodziennych czuwaniach przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem w Naszej Kaplicy.
Serdecznie dziękuje Księdzu
Proboszczowi
Mirosławowi
Stępieniowi za umożliwienie mi tego
spotkania.
Z poważaniem w Chrystusie
Teresa J Mirabella
Prezes Schroniska Anawim
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...

Cześć dla rodziców
szczęśliwego życia

drogą

do

Franciszek podczas audiencji generalnej
Zagadki naszego życia wyjaśniają się, kiedy
odkrywamy, że Bóg zawsze przygotowuje nas
do życia jako swoje dzieci, gdzie każde działanie
jest otrzymaną od Niego misją
O znaczeniu czwartego przykazania Bożego,
prowadzącego do szczęśliwego życia mówił
Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji
ogólnej.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W podróży w obrębie Dekalogu docieramy
dzisiaj do przykazania o ojcu i matce. Mowa o
czci należnej rodzicom. Czym jest ta „cześć”?
Termin hebrajski wskazuje chwałę, wartość,
dosłownie
„wagę”,
solidność
danej
rzeczywistości. „Oddanie czci” oznacza zatem
uznanie tej wartości. Nie jest to kwestia form
zewnętrznych, ale prawdy. Oddanie czci Bogu w
Piśmie Świętym oznacza uznanie Jego
rzeczywistości, liczenie się z Jego obecnością.
Wyraża się to również w obrzędach, ale przede
wszystkim oznacza nadanie Bogu właściwego
miejsca w życiu. Szanowanie ojca i matki
oznacza zatem uznanie ich ważności również
poprzez konkretne działania, które wyrażają
poświęcenie, miłość i troskę. Ale chodzi nie tylko
o to.
Czwarte
Słowo
ma
swoją
własną
charakterystykę: to przykazanie zawiera pewne
następstwo. Powiada bowiem: „Czcij swego ojca
i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój,
abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na
ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój” (Pwt 5,16).
Czczenie rodziców prowadzi do długiego,
szczęśliwego życia. Słowo „szczęście” w
Dekalogu pojawia się jedynie w powiązaniu z
relacją z rodzicami.
Ta licząca wiele tysięcy lat mądrość głosi to, co
nauki humanistyczne potrafiły wypracować
dopiero od nieco ponad stu lat, to znaczy, że
dzieciństwo naznacza całe życie. Często łatwo
można zrozumieć, czy ktoś dorastał w zdrowym
i zrównoważonym środowisku. Ale również
dostrzec, czy dana osoba pochodzi z
doświadczeń porzucenia lub przemocy. Nasze
dzieciństwo jest trochę jak niezmywalny
atrament, wyraża się w gustach, sposobach
bycia, nawet jeśli niektórzy próbują ukryć rany
swojego pochodzenia.

Ale Czwarte Słowo mówi jeszcze więcej. Nie
mówi o dobroci rodziców, nie wymaga od ojców i
matek doskonałości. Mówi o akcie dzieci,
niezależnie od zasług rodziców i powiada coś
niezwykłego i wyzwalającego: chociaż nie
wszyscy rodzice są dobrzy i nie każde
dzieciństwo jest pogodne, to wszystkie dzieci
mogą być szczęśliwe, ponieważ osiągnięcie
życia pełnego i szczęśliwego zależy od słusznej
wdzięczności wobec tych, którzy wydali nas na
świat.
Zastanówmy się, jak bardzo to Słowo może być
konstruktywne dla wielu ludzi młodych, którzy
wywodzą się z sytuacji bólu i dla tych
wszystkich, którzy cierpieli w młodości. Wielu
świętych - i bardzo wielu chrześcijan - po
bolesnym dzieciństwie przeżyło świetlane życie,
ponieważ dzięki Jezusowi Chrystusowi pogodzili
się z życiem. Pomyślmy o dziś jeszcze
błogosławionym, ale w przyszłym miesiącu
świętym Nuncjuszu Sulprizio, tym młodym
Neapolitańczyku, który w wieku 19 lat zakończył
swoje życie, pojednany z wieloma cierpieniami,
bo jego serce było pogodne i nigdy nie wyparł
się swoich rodziców. Pomyślmy o św. Kamilu de
Lellis, który z nieuporządkowanego dzieciństwa
zbudował życie pełne miłości i służby; o świętej
Józefinie
Bakhitcie,
która
dorastała
w
straszliwym niewolnictwie; lub błogosławionym
Karolu Gnocchim, sierocie i ubogim, i o samym
świętym Janie Pawle II, naznaczonym utratą
matki w młodym wieku.
Człowiek, niezależnie od swego pochodzenia
otrzymuje z tego przykazania ukierunkowanie
prowadzące do Chrystusa: w Nim, w istocie
objawia się prawdziwy Ojciec, który nam daje
„zrodzenie się na nowo” (por. J 3,3-8 ). Zagadki
naszego życia wyjaśniają się, kiedy odkrywamy,
że Bóg zawsze przygotowuje nas do życia jako
swoje dzieci, gdzie każde działanie jest
otrzymaną od Niego misją.
Nasze rany zaczynają stawać się potencjałem,
kiedy dzięki łasce odkrywamy, że prawdziwą
zagadką nie jest już „dlaczego?”, ale „przez
kogo?” to mi się przytrafiło. Z myślą o jakim
dziele Bóg mnie ukształtował poprzez moją
historię? Tutaj wszystko się odwraca, wszystko
staje
się
cenne,
wszystko
staje
się
konstruktywne. Moje doświadczenie nawet
smutne, bolesne w świetle miłości staje się dla
innych źródłem zbawienia. Wtedy możemy
zacząć oddawać cześć naszym rodzicom z
wolnością dorosłych dzieci i miłosiernym

przyjęciem ich ograniczeń [1]. Trzeba oddawać
cześć rodzicom, bo obdarzyli nas życiem. Jeśli
oddaliłeś się od swoich rodziców – podejmij
wysiłek i powróć do nich. Może są starzy. Dali
tobie życie. Istnieje też między nami zwyczaj
mówienia złych rzeczy, nawet przekleństw.
Proszę was bardzo: nigdy nie obrażajcie
rodziców innych osób. Nigdy nie wolno
znieważać matki, czy ojca innej osoby.
Postanówcie dziś w swoim sercu: nigdy nie
będę znieważał czyjejkolwiek matki czy ojca!
Obdarzyli życiem. Nie wolno ich znieważać.
Ale to wspaniałe życie jest nam dane a nie
narzucone: zrodzenie się na nowo w Chrystusie
jest łaską, którą należy przyjąć w sposób wolny
(por. J 1,11-13), i jest to skarb naszego chrztu,
w którym przez Ducha Świętego jeden jest nasz
Ojciec, Ten w niebie (por. Mt 23, 9; 1 Kor 8, 6;
Ef 4, 6). Dziękuję.
PRZYPIS:
1.Por. ŚW. AUGUSTYN, Mowa 72 A, 4 : “Zatem
Chrystus uczy cię odrzucania swoich rodziców i
jednocześnie ich miłowania. Otóż rodziców
miłuje się w sposób uporządkowany i w duchu
wiary, kiedy nie stawia się ich ponad Boga: Kto
kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien – mówi Pan. Tymi słowami zdaje
się niemal cię przestrzegać, abyś ich nie
miłował. Ale wręcz przeciwnie, napomina cię,
byś ich kochał. Mógłby bowiem powiedzieć: „Kto
kocha swego ojca lub matkę, nie jest mnie
godzien". Nie powiedział tak jednak, aby nie
mówić przeciw prawu, jakie dał, ponieważ to on
dał, za pośrednictwem swego sługi Mojżesza,
prawo, w którym jest napisane: Czcij ojca swego
i matkę swoją. Nie ogłosił przeciwnego prawa,
ale je potwierdził. Ponadto nauczył cię ładu, nie
zniósł obowiązku miłości wobec rodziców: kto
kocha ojca i matkę, ale bardziej niż mnie.
Trzeba ich kochać, ale nie więcej niż mnie: Bóg
jest Bogiem, człowiek jest człowiekiem. Kochaj
rodziców, bądź posłuszny rodzicom, czcij
rodziców. Ale jeśli Bóg powołuje cię do
ważniejszej misji, w której miłość dla rodziców
mogłaby stanowić przeszkodę, zachowuj ład, nie
usuwaj miłości".
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. 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) 2688766. 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.

sprawuje ks. 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
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156.

panem

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

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
Kontakt: (773) 848-1821

wszystkich.

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) 4423755
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:
6249764
BIBLIOTEKA "VERBUM"
Biblioteka „VERBUM” mieści się w
salce na balkonie i czynna jest w
niedzielę
pomiędzy
Mszami.
Wypożyczyć w niej można książki

630)

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 –
kroków ku ełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
SYCHAR
organizuje
Warsztaty
Rozwoju
Duchowego, których opiekunem duchowym jest ks.
Mirosław Stępień SChr.
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym.












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
Fryzjerka Ewa przyjmuje w domu w Lombard.
Kontakt:Ewa: (630)317-4623
Pokój do wynajęcia w Addison z możliwością
gotowania i osobną łazienką. Kontakt: Cecylia:
(630)345-2167
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)4916985
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).

