
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 
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 30 września – XXVI Niedziela 
zwykła 
 
Wejście: 

Do miłosierdzia Twego (568) 
Ofiarowanie:  

Boże w dobroci zwr. 3, 4 (284) 
Komunia św.:  

Panie pragnienia ludzkich serc (153) 

Dziękczynienie: 

Dzięki o Panie (178) 
Zakończenie: 
Matko Najświętsza (253) 

 
Czytania:   
Lb 11, 25-29  Ps 19 Jk 5,1-6 
Mk 9,38-43.45.47-48 
 

Psalm responsoryjny 
Nakazy Pana są radością serca. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
+ O Panie i Boże mój, każesz mi 
pisać o łaskach, których mi 
udzielasz. O Jezu mój, gdyby nie 
wyraźny nakaz spowiedników, 
że mam pisać co się w duszy 
mej dzieje, to sama z siebie nie 
napisałabym ani jednego słowa. A że piszę o 
sobie, to na wyraźny rozkaz świętego 
posłuszeństwa. (Dz 1006) 
 

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. 
 
XXVI Niedziela zwykła 
Mk 9,38-43.45.47-48 

Nie bądźmy zazdrośni 

Podczas jednej z misyjnych wędrówek brat Masseo 

urządził św. Franciszkowi scenę zazdrości, choć 

próbował ją usprawiedliwić troską o Franciszka. Brat 

– nieco podirytowany spytał: „Dlaczego wszyscy cię 

naśladują? Dlaczego cały świat goni za tobą, i 

dlaczego tęskni prawdopodobnie każdy człowiek, 

żeby cię zobaczyć, usłyszeć i być ci posłusznym? Nie 

jesteś przystojny, nie masz dużo wiedzy, nie masz 

szlacheckiego pochodzenia. Skąd się to więc bierze, 

że cały świat za tobą goni?”. 

 Również w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że 

Mojżesz dostrzega wokół siebie ludzi pałających 

zazdrością. „Czyż zazdrosny jesteś o mnie?” – rzekł 

do Jozuego – „Oby tak cały lud Pana prorokował, 

oby mu dał Pan swego ducha!”. Zazdrość przejawia 

się w potrzebie nieustannego porównywania z 

innymi, a powodów może być wiele. Różni nas 

zamożność, pochodzenie, wykształcenie czy stan 

życia duchowego. Każdy powód może stać się 

przyczyną, że rozbudzimy naszą wyobraźnię, która 

będzie podejrzliwie oceniała postępowanie innych. 

Uczestniczymy w gorączkowym poszukiwaniu 

nowości i wskutek tego ciągle oczekujemy zmian. 

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:(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


Gdy tylko osiągniemy to, czego pragnęliśmy, chcemy 

innej rzeczy, zupełnie tak, jak czynią to dzieci. 

W drugim czytaniu apostoł Jakub wskazuje na 

niebezpieczeństwa, jakie niesie bogactwo. Ludzie nie 

tylko pragną być bogaci, ale chorobliwie zazdroszczą 

bogactwa innym. O bogactwo zabiegają politycy i 

przedsiębiorcy, ludzie nauki i techniki, artyści i 

rzemieślnicy. Niektórzy twierdzą nawet, że w życiu 

liczy się tylko bogactwo i pieniądz. Wielu mówi, że 

jest to normalne, gdyż takie jest życie. 

Uczucie zazdrości było znane apostołom. Jan 

przychodzi do Jezusa mówiąc, że spotkał człowieka, 

który Jego mocą wyrzucał złe duchy i zabronił mu, 

gdyż nie należał do grona uczniów. Czym kierował 

się umiłowany Apostoł Jezusa? Pewnie zazdrością! 

Jednak zdumiewa nas i zadziwia postawa Mistrza z 

Nazaretu. Jezus tak bardzo szanuje wolność każdego 

człowieka, że pozwala używać swojej mocy nawet 

tym. którzy są z dala od Niego. On jest cierpliwy. 

Wie, że każde dobro, które człowiek czyni drugiemu, 

powinno w końcu doprowadzić do lepszego poznania 

Boga. 

Zazdrość to forma nienawiści drugiego człowieka, a 

przejawia się jako smutek z powodu cudzego 

szczęścia i radość z powodu jego nieszczęścia. 

Zazdrość jest nowotworem ludzkiego serca. Jak 

powstaje zazdrość? Mechanizm jest prosty. W sercu 

człowieka jedno włókno przestaje kochać. Dlaczego 

kogoś nie kochamy? Najczęściej dlatego, że nie chce 

być naszą wyłączną własnością, albo kocha kogoś, 

kogo my kochamy. Jak zatem należy zachować się 

wobec ludzi zazdrosnych? Jest możliwa tylko jedna 

jedyna pomoc – trzeba kochać zazdrośnika. 

Wielkość ludzkiego powołania należy sprowadzić do 

miłości. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy innych do 

szczęścia doprowadza, bo miłość nie zna uczucia 

zazdrości. Jako chrześcijanie powinniśmy sobie 

nawzajem pomagać w lepszym poznaniu wymagań 

Pana Boga. Miłość Boża nie jest uzależniona od 

naszej osobistej świętości; to raczej nasza świętość 

zależy od miłości Boga do nas i powinna być 

miłością odpowiedzialną. 

ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
26 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 
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 
Anny i Rafała Kowal z okazji 20 rocznicy 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 
    
Poniedziałek – 1 października, świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus     
8:00am   Za Parafian   
8:00am + ks. Dariusz Drozd 
7:00pm ++ Grzegorz i Filipina Słodkowski 
7:00pm + Mariusz Mańko w 6 rocznicę śmierci 
 
Wtorek – 2 października, świętych Aniołów 
Stróżów  
8:00am W intencji Stefana i całej Rodziny. 
8:00am + ks. Dariusz Drozd  
7:00pm + Bożena Wieczorek 
7:00pm + Józef Rechul w 14 rocznicę śmierci 
 
Środa – 3 października 
8:00am + Józef Stopka    
8:00am + ks. Dariusz Drozd  
7:00pm + Romualda Fronckiel w 9 rocznicę 
śmierci 
7:00pm ++ Teresa i Czesław Luter 
 
Czwartek – 4 października, świętego 
Franciszka z Asyżu 
8:00am + ksiądz Dariusz Drozd  
7:00pm  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Adriana z Rodziną, Natalii z 
Rodziną i Sylwii 
7:00pm ++ Władysława, Franciszek, Kazimierz 
Pach 
7:00pm O Boże błogosławieństwo,  zdrowie i 
Dary Ducha świętego dla Ireny Kondzioła 
 
Piątek – 5 października, świętej Faustyny 
Kowalskiej 
8:00am + Antoni Przeklasa 
8:00am + ks. Dariusz Drozd  
7:00pm + Józefa Zając w 3 rocznicę śmierci 
 
Sobota – 6 października, świętego Brunona   
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski na każdy dzień w cierpieniu i chorobie dla 
Barbary Wasilewskiej 
9:00am + John Gnechtel 
 
27 niedziela zwykła – 7 października    



6:00pm (Sobota) Intencja wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am + Teresa Otwinowska 
9:00am + Bożena Wieczorek 
11:00am ++  Kazimiera Michowska-Świątek; 
Janusz Świątek    
1:00pm + Jan Michalak w 3 rocznicę śmierci; 
Jarosław Michalak w 3 rocznicę śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm ++ Stanisława i Zbigniew Samson 
 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W sobotę 6 października  
zostaną ochrzczeni: 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   
Zapraszam w sobotę 6 
października o godz. 4.00pm do 
kościoła na pierwsze spotkanie 
organizacyjne tych Kandydatów 
do Bierzmowania i ich rodziców, 
którzy nie byli 29 września.  

Ks. Tomasz Pietrzak SChr  

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. 
   
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty: 
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  23 września:  $ 10,799.00 
Składka budowlana:  $  9.376.00 
Pledges:  $  980.00 
Lampki:  $  785.00 
Kawiarenka:  $  460.00 

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 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


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  
Kitchen and Bath Direct 
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 
Biuro Tłumaczeń Plus 
Hannas Bakery 
PATRON MEDIALNY 
Radio  103.1 
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.  
 
 

 
 
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
W miesiącu październiku 
nabożeństwa różańcowe będą 
odbywały się w naszym kościele w 
następującym porządku: dla dzieci w 
środy o godz. 6:00pm przed Figurą 
Matki Bożej Fatimskiej; dla dorosłych 
od poniedziałku do piątku i w niedziele o godz. 
6.30pm, w soboty o godz. 5.30pm. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy.  
 
 

tel:630.740.2749
tel:630.863.3933


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT 
W czwartek, 4 października, o 
godzinie 6:00pm , przy figurze 
Świętego Franciszka, odbędzie się 
błogosławieństwo zwierząt. 
Serdecznnie zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 
 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
W dniach od 10 do 13 października 
br.   w Domu Prowincjalnym Księży 
Chrystusowców odbędą się nauki 
przedślubne dla osób, które pragną 
zawrzeć sakrament małżeństwa w 
2018 i 2019 roku. Poprowadzi je ks. 
Zygmunt Ostrowski SChr. Spotkania od środy do 
piątku będą odbywać się wieczorem, w godz. 
7:00pm do 9:00pm, a w sobotę od 9:00am do 
12:00pm. Chętnych prosimy o zapisywanie się w 
biurze parafialnym lub zakrystii. 

 
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 
Holy Family House for Single Mothers 

2456 N. Newcastle Ave. 

Chicago, IL 60707 (773) 574 1082 

20 września 2018 

 

Ks. Mirosław Stępień SChr 

Polska Parafia Miłosierdzia 

Bożego  

„Nie nam, Panie, nie nam,  

lecz Twemu imieniu daj chwałę”                                              

Ps 115,1 

Przeżyliśmy kolejny, jubileuszowy Piknik 

charytatywny na rzecz Domu Samotnej Matki im. 

Świętej Rodziny w Chicago, którego myślą 

przewodnią było: "Pomagając innym, pomagasz 

sobie". Pan Bóg błogosławi nam nieustannie, 

posyłając ludzi, którzy przez swoje zaangażowanie i 

oddanie wspierają nas                           w 

prowadzeniu tego dzieła.  

Czcigodny Księże proboszczu, księża, siostry 

zakonne i drodzy parafianie. 

Składamy serdeczne podziękowania za życzliwość 

wobec nas i naszego dzieła: Domu Samotnej Matki 

im. św. Rodziny. Dziękujemy też wszystkim tym 

parafianom, którzy pomogli nam w czasie pikniku. 

Dochód z tegorocznego pikniku wyniósł $35,956.60, 

który w całości przeznaczony będzie na 

funkcjonowanie Domu Samotnej Matki. 

Serdeczne Bóg zapłać z modlitwą składają 

wdzięczne: 

                

       

 

 

 
 
SZLACHETNA PACZKA 
Szukamy osób i rodzin, które znalazły sie w 
trudnej sytuacji materialnej. Chcemy dotrzeć do 
prawdziwej biedy- często tej ukrytej. Paczki 
przygotowane przez darczyńców dostarczone 
będą rodzinom przed Bożym Narodzeniem. Jeśli 
znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, prosimy o 
kontakt.   

 
 
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. 
 



ZADUSZKOWE CZUWANIE  
Kierujemy 
serdeczne 
zaproszenie do 
Parafian i Gości 
na  Zaduszkowe 
Czuwanie, które rozpocznie się w naszym 
Sanktuarium w  sobotę 3 listopada, o godz. 
9.00pm. To modlitewno-adoracyjne czuwanie 
pragniemy ofiarować w intencji zmarłych przy 
których grobach nie możemy stanąć fizycznie, 
gdyż spoczywają z dala od nas.  Już teraz 
można wysyłać na maila imiona i nazwiska 
zmarłych za których będziemy się modlić w 
czasie czuwania.  
Mail: zaduszkiwlombard@gmail.com. E-maile 
przyjmujemy tylko do 31 października. 
„Dusze czyśćcowe są bliżej nas, niż myślimy: są 
całkiem blisko nas”. Przyjdź, nie może Ciebie 
zabraknąć!  
 
 OGNISKO DLA MINISTRANTÓW  I ‘ BOŻYCH 
PEREŁEK” 
6 października w sobota zapraszamy serdecznie 
scholkę dziecięcą „Boże Perełki” wraz z 
rodzicami oraz kandydatów i ministrantów wraz 
z rodzicami na ognisko przy Centrum 
Pastoralnym. Zaczynamy o godz. 4.30. 
 
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 podsumował 
pielgrzymkę do krajów bałtyckich 

  

Ewangelia która w czasie próby daje siłę i 
animuje walkę o wyzwolenie, w czasach 
wolności jest światłem dla codziennej drogi 
osób, rodzin, społeczeństw i jest solą, która 
nadaje smak zwyczajnemu życiu, chroniąc je 
przed zepsuciem przeciętności i samolubstwa 
Chrześcijanie Litwy. Łotwy i Estonii ponowili 
swoje wyznanie wiary – powiedział Ojciec 
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Święty podczas  audiencji ogólnej – 
podsumowując swoją 25 podróż zagraniczną, 
podczas której odwiedził obchodzące stu lecie 
swej niepodległości kraje bałtyckie. Słów 
papieża na placu św. Piotra wysłuchało około 15 
tys. wiernych. 
Oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na 
język polski: 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
W minionych dniach odbyłem podróż apostolską 
na Litwę, Łotwę i do Estonii, z okazji stulecia 
niepodległości tych tak zwanych krajów 
bałtyckich. W ciągu tych stu lat kraje te przeżyły 
pół wieku pod jarzmem okupacji, najpierw 
nazistowskiej a następnie sowieckiej. Narody te 
wiele wycierpiały i dlatego Pan spojrzał na nie z 
upodobaniem – jestem tego pewien. Dziękuję 
prezydentom tych trzech republik oraz 
przedstawicielom władz cywilnych za zgotowane 
mi wspaniałe przyjęcie. Dziękuję biskupom i 
wszystkim, którzy współpracowali w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu tego 
wydarzenia kościelnego. 
Moja wizyta miała miejsce w bardzo odmiennej 
sytuacji w porównaniu z tą, jaką napotkał święty 
Jan Paweł II. Dlatego moją misją było głoszenie 
tym narodom radości Ewangelii i rewolucji 
miłosierdzia, czułości, ponieważ wolność nie 
wystarcza, by nadać sens i pełnię życiu bez 
miłości, bez miłości pochodzącej od Boga. 
Ewangelia która w czasie próby daje siłę i 
animuje walkę o wyzwolenie, w czasach 
wolności jest światłem dla codziennej drogi 
osób, rodzin, społeczeństw i jest solą, która 
nadaje smak zwyczajnemu życiu, chroniąc je 
przed zepsuciem przeciętności i samolubstwa. 
Na Litwie katolicy stanowią większość, podczas 
gdy na Łotwie i w Estonii przeważają luteranie i 
prawosławni, lecz wielu odeszło od życia 
religijnego. Tak więc wyzwaniem jest 
umocnienie komunii między wszystkimi 
chrześcijanami, która rozwinęła się już w czasie 
trudnego okresu prześladowań. Rzeczywiście 
nieodłączną częścią tej podróży był wymiar 
ekumeniczny i znalazł on wyraz w chwili 
modlitwy w katedrze w Rydze oraz podczas 
spotkania z młodzieżą w Tallinie. 
Zwracając się do odpowiednich władz trzech 
krajów podkreśliłem wkład, jaki wnoszą one do 
wspólnoty narodów, a zwłaszcza do Europy: jest 
to wkład wartości humanistycznych i 
społecznych przekazywanych poprzez tygiel 
próby. Zachęcałem do dialogu między 

pokoleniami ludzi starszych a młodymi, aby 
kontakt z „korzeniami” mógł nadal przynosić 
owoce w teraźniejszości i przyszłości. 
Zachęcałem, aby zawsze łączyć wolność z 
solidarnością i gościnnością, zgodnie z tradycją 
tych ziem. 
Młodzieży i osobom starszym poświęcone były 
dwa spotkania specjalne: z młodzieżą w Wilnie, 
a z osobami starszymi w Rydze. Na placu w 
Wilnie, wypełnionym chłopcami i dziewczętami 
wyczuwalne było motto wizyty na Litwie: „Jezus 
Chrystus naszą nadzieją”. Świadectwa ukazały 
piękno modlitwy i śpiewu, w których dusza 
otwiera się na Boga; radość służenia innym, 
porzucając ograniczenia swego „ja”, aby być w 
drodze, zdolnymi do powstania po upadkach. 
Spotykając się z osobami starszymi na Łotwie 
podkreśliłem ścisły związek między cierpliwością 
a nadzieją. Ci, którzy przeszli poprzez ciężkie 
próby są korzeniami ludu, których należy strzec 
z Bożą łaską, aby nowe pędy mogły z nich 
czerpać, rozkwitać i przynosić owoce. 
Wyzwaniem dla tych, którzy się starzeją, jest nie 
zamykanie się w sobie, ale pozostawanie 
otwartymi i łagodnymi na duchu i sercu. Jest to 
możliwe dzięki mocy Ducha Świętego, w 
modlitwie i słuchaniu Słowa. 
Także podczas spotkania z kapłanami, osobami 
konsekrowanymi i seminarzystami na Litwie 
wyraźnie ukazał się istotny dla nadziei wymiar 
stałości: być skoncentrowanym na Bogu, mocno 
zakorzenionymi w Jego miłości. Jakże 
wspaniałe świadectwo dali w tej dziedzinie i 
nadal daje wielu starszych kapłanów, 
zakonników i zakonnic! Znosili oszczerstwa, 
więzienia, deportacje ... ale trwali niezłomni w 
wierze. Zachęciłem, aby nie zapominać, aby 
strzec pamięć o męczennikach, aby podążać za 
ich przykładem. 
Jeśli idzie o pamięć, w Wilnie oddałem hołd 
ofiarom ludobójstwa Żydów na Litwie, dokładnie 
w 75 rocznicę likwidacji wielkiego getta, które 
było przedsionkiem śmierci dla dziesiątków 
tysięcy Żydów. Jednocześnie odwiedziłem 
Muzeum Walki z Okupacją i o Wolność: 
zatrzymałem się na modlitwie w celach, w 
których byli przetrzymywani, torturowani i 
zabijani opozycjoniści wobec reżimu. Zbijano 
około 40 osób każdej nocy. Poruszające jest to, 
jak daleko może się posunąć ludzkie 
okrucieństwo. Pomyślmy o tym! 
Lata mijają, reżimy mijają, lecz nad wileńską 
Ostrą Bramą stale czuwa nad swoim ludem 



Maryja, Matka Miłosierdzia, jako znak 
niezawodnej nadziei i pociechy (por. SOBÓR 
WATYKAŃSKI II, Konst. dogmat. Lumen 
gentium, 68). 
Żywym znakiem Ewangelii jest zawsze 
konkretna miłość. Także tam, gdzie silniejsza 
jest sekularyzacja Bóg przemawia językiem 
miłości, troski, bezinteresownej służby 
potrzebującym. A wówczas otwierają się serca i 
dzieją się cuda: na pustyniach rodzi się nowe 
życie. 
Podczas trzech celebracji eucharystycznych - w 
Kownie, na Litwie, w Agłonie na Łotwie i w 
Tallinie w Estonii - święty wierny lud Boży, 
pielgrzymujący po tych ziemiach ponowił swoje 
„tak” dla Chrystusa, naszej nadziei; ponowił je 
wraz z Maryją, która zawsze okazuje się Matką 
swoich dzieci, zwłaszcza najbardziej 
cierpiących; ponowił je jako lud wybrany, 
kapłański i święty, w którego sercu Bóg 
rozbudza łaskę chrztu świętego. 
Módlmy się za naszych braci i siostry na Litwie, 
Łotwie i w Estonii. Dziękuję. 
 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci zapraszamy na spotkania Oazy 
Dzieci Bożych, które odbywają w 
czwartki o godz. 18:30 w Centrum 
Pastoralnym: 
w 1 i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 
DZIECIĘCA GRUPA SŁOWA BOŻEGO 
Zapraszamy dzieci z klas piątej, szóstej i 
siódmej na spotkania ze Słowem Bożym, 
które odbywają się w poniedziałki o godz. 
5:45pm w kościele. Spotkania prowadzi 
siostra Magda. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące 
Ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Zapisy kandydatów 
na ministrantów proszę zgłaszać do 
księdza Piotra.  

Msza święta „PONTYFIKALNA” na 
rozpoczęcie roku formacyjnego dla Liturgicznej 
służby ołtarza odbędzie się 2 października we 
wtorek, godz.7.00pm. 
Na tą Msze zapraszam także nowych chłopców, 
którzy chcą zostać ministrantami. Po Mszy 

spotkanie w kościele dla wszystkich.  
 
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  
Na spotkania młodzieżowe zapraszam 
w środy po Mszy Świętej wieczornej 
ok. 
7 4 pm  W tym roku spotkania odbywają się w 
dwóch grupach: młodszej 12-15 lat i starszej 16+. 
W najbliższym tygodniu 3 października do Centrum 
Pastoralnego zapraszam młodzież 16+. Temat 
spotkania: świat naszych uczuć. 
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 
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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” 

Pierwsze spotkanie po wakacjach z 
Pismem Świętym odbędzie się 1 
października o 8.00 pm w Centrum 
Pastoralnym. Spotkania odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki. Zaprasza ks. Piotr 
Janas SChr.  
 

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 
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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. 
 

WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie ży  – 12 kroków ku pełni 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. 

 
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 

 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: Alicja (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). 

 


