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
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 21 października
zwykła

– XXIX Niedziela

Wejście:
Ojcze z niebios (305)
Ofiarowanie:
Być bliżej Ciebie chcę (286)
Komunia św.:
O mój Jezu w Hostii skryty (148)
Dziękczynienie:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (188)
Zakończenie:
Zdrowaś Maryjo ( 275)
Czytania:
Iz 53, 10-11 Ps 33 Hbr 4,14-16
Mk 10,35-45

Psalm responsoryjny
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Dziś prosiłam Pana Jezusa,
abym się mogła widzieć z pewną
osobą, a będzie mi znak, iż onę
Pan powołuje do klasztoru tego, i
widziałam się z nią i
zrozumiałam, że duszyczka ta
ma powołanie i prosiłam Pana, aby raczył Sam
kształtować duszę jej, i często rozmawiałam z
nią o powołaniu, a resztę Pan dokona. (Dz
1009)
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.
XXIX Niedziela zwykła
Mk 10,35-45

Służyć w miłości
Prorok Izajasz zapowiada w pierwszym czytaniu
Jezusa Chrystusa jako Sługę zmiażdżonego
cierpieniem. List do Hebrajczyków ukazuje Go
jako
arcykapłana,
„doświadczonego
we
wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem
grzechu”. Nie jest łatwo zrozumieć, ani tym
bardziej zaakceptować słowa Chrystusa z
dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli kto by między wami
chciał się stać wielki, niech będzie sługą
waszym” i „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz żeby służyć”. Jak mówi św.
Edyta Stein wszyscy ochrzczeni są powołani, by
służyć, ale nie wszyscy rozumieją to wezwanie.
Wielu, jak dwaj synowie Zebedeusza, Jakub i
jego brat Jan, podchodzi do Boga nie z prośbą,
lecz z żądaniem. Rzecz się ma podobnie jak w
kawiarni, gdzie gość przy stoliku prosi kelnera,
ale jego prośba jest żądaniem. Kelner ma
obowiązek spełnić tę prośbę, a gość ma prawo
stawiać żądania. Przeniesienie tej postawy na
Boga to poważne nieporozumienie. Z Ewangelii
dowiadujemy się, że nawet Bóg nie traktuje
człowieka jak chłopca na posyłki, ale jak

przyjaciela. Tymczasem człowiek ma tendencje
do sprowadzania Boga do roli swego sługi.
Człowiekowi się wydaje, że im częściej wydaje
rozkazy, tym jest ważniejszy. Im więcej ludzi jest
do jego dyspozycji, tym większa jest jego
wartość. Sny o wielkości łączą się z reguły z
rzeszą wielbicieli, dumą sukcesu, rozgłosem i
podziwem. Człowiek jednak nigdy nie będzie
sobą, jeśli stara się realizować życie w
garniturze o dwa numery dla niego za dużym.
Prawdziwa wielkość umie zająć właściwe
miejsce.
Pokora polega na dobrowolnym zajęciu tego
miejsca, jakie Bóg nam wyznaczył. Św.
Augustyn napisał trafnie: „gdzie pokora, tam
majestat”. Nie co innego, lecz umiejętność
zajęcia na każdym etapie życia tego miejsca,
które wyznaczył Bóg, decyduje o wielkości. Być
sługą to znaczy iść za Jezusem, coraz wierniej
Go naśladować. To wezwanie wymaga
jednoznacznej odpowiedzi. Chrześcijanin nie
może być minimalistą. Nie wolno stać
bezczynnie, być tylko widzem lub obserwatorem
dokonujących
się
przemian
społecznoekonomicznych. Nie można tylko narzekać,
wspominając dawne czasy. Idzie nowe! Nowe
czasy promują zaangażowanych, a pasywnych i
malkontentów wyrzucają na margines życia
społecznego.
Świadectwo
Ewangelii
dają
dzisiaj
maksymaliści, ludzie gotowi służyć drugim bez
oglądania się na własne korzyści. Tacy, którzy
za dewizę swego życia przyjęli stwierdzenie
samego Jezusa, który o sobie powiedział, że nie
przyszedł, żeby Mu służono, lecz żeby służyć i
to aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. W 1986
roku, podczas swojej pielgrzymki do Indii, Ojciec
Święty Jan Paweł II odwiedził Dom dla
Umierających. „Zatrzymał się w nim długo.
Próbował nakarmić kilku starców, towarzyszył
przy śmierci trzech osób. Przez cały czas
swojego pobytu nie zdołał wypowiedzieć ani
jednego słowa. Był głęboko wzruszony, a z jego
oczu płynęły łzy" – relacjonowała Matka Teresa
z Kalkuty. Jak sama mówiła, „nie można kochać
i nic nie czynić”. A „kiedy pomagamy innemu
człowiekowi, naszą nagrodą jest pokój i radość,
ponieważ nadaliśmy sens własnemu życiu”.
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
29 niedziela zwykła – 21 października
6:00pm (Sobota) + Maria Szloch

7:00am O Boże blogoslawieństwo dla Ireny i
roslawa Woźniak w 20 rocznicę ślubu
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Alicji
Majkut w 1 rocznicę urodzin
11:00am + Weronika Kamysz w 8 rocznicę
śmierci
1:00pm + Seweryn Lebiecki w 8 rocznicę
śmierci
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Małgorzaty i Andrzeja w
25 rocznicę ślubu
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Lidia Krzemień w 5 rocznicę śmierci
Poniedziałek – 22 października, świętego
Jana Pawła II
8:00am Za Parafian
7:00pm ++ Barbara i Wiesław Bartniccy
7:00pm O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha
świętego dla Darii Łyskawy
Wtorek – 23 października,
8:00am + Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00pm + Jerzy Zuch w 10 rocznicę śmierci
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
dla Rodziny Wojtysiak
Środa – 24 października
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
blogosławieństwo dla Elżbiety i Daniela
Biernacki z okazji rocznicy ślubu
7:00pm + Rafał Małyszko
7:00pm + Leokadia Oźlańska w 1 rocznicę
śmierci
Czwartek – 25 października
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Chrysti o
łaskę przebaczenia i pojednania
7:00pm Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla
Sylwii i Błogosławieństwo Boże dla niej i całej
rodziny
Piątek – 12 października
8:00am + Filip Skibiński
7:00pm
7:00pm ++ Apolonia i Tadeusz Mierkowscy
Sobota – 27 października
8:00am + Wiesław Chełpa w 3 rocznicę śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Chrysti o
łaskę przebaczenia i pojednania
30 niedziela zwykła – 28 października

6:00pm (Sobota) + Anna, Józef, Lech, Maria,
Karol Paluch; Mirosław, Paweł Lenkiewicz;
Teresa, Wacław, Alina Gontarek
7:00am ++ Barbara Rudny w 14 rocznicę
śmierci; Katarzyna Kozioł w 4 rocznicę śmierci;
zmarli z rodzin Kozioł i Grzesiakowski
9:00am Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
dla Marii i Władysława Mucek w rocznicę śmierci
11:00am + Franciszek Matras
1:00pm ++ Lucyna, Jan i Nazariusz Malinowski
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Waldemar, Gizela i Józef Meler w
rocznicę śmierci
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W niedzielę 28 października
zostaną ochrzczeni:
Adrian
Szaruga; Dominik Jan Kulasik;
Rozalia Ziobroń; Maximilian Joseph Kolodziej;
Leonardo Herba; Adam Banys.
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 24 października o godz.
7:40pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.
BIERZMOWANIE
Drugie spotkanie formacyjne dla
Kandydatów do Bierzmowania,
ich
rodziców
i
opiekunów
prawnych
odbędzie
się
w
Kościele o godz. 4.00pm 27
października, a dla tych którzy nie
mogą: 3 listopada (wybierz jeden z tych
terminów). Spotkania są czasem na wszelkie
pytania i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących
przygotowania i samego Bierzmowania.
Osoby uczęszczające na katechezę w polskich
szkołach
mają
obowiązek
dostarczyć
wszystkie dokumenty (formularz, akt chrztu
św., składka) katechetom / trójkom klasowym do
10 listopada 2018r. Osoby niezrzeszone, czyli
nie uczęszczające do polskich szkół na
katechezę, przynoszą dokumenty bezpośrednio
do ks. Tomasza Pietrzaka SChr do 18 listopada
2018r. Dostarczenie kompletu dokumentów jest
równoznaczne z zapisaniem się Kandydata do
Sakramentu Bierzmowania w 2019r.

Termin Bierzmowania: 13 kwietnia 2019r.
godz. 11.00am.
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:
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 14 października: $ 10,120.00
Składka na spłatę długu: $ 15,401.00
Pledges: $ 1,599.00
Sklepik: $ 1,805.00
Kawiarenka: $ 210.00
Lampki: $ 996.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 21 października zostanie
zebrana druga składka na World Mission
Sunday, 28 października zostanie zebrana
druga składka na spłatę długu naszego
kościoła;.

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
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.
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.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
31 października (środa ) zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami na Bal Wszystkich Świętych.
W programie: wspólna zabawa, słodka
niespodzianka, poczęstunek, tańce, konkursy,
balowy DJ. Początek o godz. 5.30 p.m. w King’s
Hall Banquets 1000-40 North Rohlwing Road,
Lombard. Wejście na Bal tylko w przebraniu
anioła, świętego lub świętej. Koszt udziału 5$.
W następne dwie niedzielę 21 i 28 października
w lobby kościoła będą stały pudełka, do których
można będzie składać cukierki dla dzieci
biorących udział w naszym parafialnym Balu
Wszystkich Świętych. Wszystkim ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać.
WYPOMINKI
W
naszym
zagonionym,
pędzącym do przodu świecie gubi
się gdzieś szacunek dla korzeni,
dla historii, dla tych, którzy byli
przed
nami.
A
przecież
dziedziczymy po zmarłych nie

tylko geny, ale i ducha. W pamięci zostają
pojedyncze słowa, obrazy, fragmenty, epizody,
uśmiech, wyraz twarzy, ciepło dłoni. A w tym
wszystkim ich wiara, ich miłość, ich nadzieja, ich
dobro, ich poświęcenie, ich przyjaźń… Każde
ludzkie imię to osobna historia, niepowtarzalny
los. Imiona zmarłych wymówione głośno w
modlitwie brzmią jak wyznanie: pamiętamy o
was, jeśli trzeba, wybaczamy popełnione zło,
jesteśmy wdzięczni za dobro, brakuje nam was,
tęsknimy za wami.
W przedsionku kościoła, na stoliku,
wyłożone są kartki z wypominkami. Prosimy
wypisać imiona swoich zmarłych na kartkach
i wrzucić je do koszyka podczas zbierania
kolekty, lub przynieść do zakrystii. Przez cały
miesiąc listopad, kwadrans przed Mszą św.,
będziemy modlić się Koronką do Bożego
Miłosierdzia w intencji zmarłych polecanych w
kartkach wypominkowych. Pomóż swoim
zmarłym. Dusze czyśćcowe nie mogą już
niczego dla siebie zrobić. Warto pamiętać, że
pomagając duszom czyśćcowym, zyskujemy ich
wstawiennictwo w naszych zwykłych sprawach
życiowych, w momencie śmierci, jak i po niej.
Święci w niebie bardzo pragną nam pomagać.
Święta Gertruda mówiła, że kiedy pomagamy w
uwolnieniu duszy z czyśćca, to Pan Bóg cieszy
się i w odpowiednim czasie wynagrodzi nas
hojnie za naszą miłość.

ZAPROSZENIE
Chór imienia Świętego Jana Pawła II
przy parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard
Z okazji swojego jubileuszu 10 - lecia
śpiewania przy parafii , zaprasza wszystkich na
Bankiet do sali Kings Hall dnia 21
Października 2018
Rozpoczęcie o godz. 4
pm. / obiad , dużo śpiewania , dobrego
humoru i czas na taniec a bedzie nam grał
zespół muzyczny „Gwiazda” /
Natomiast w niedzielę 28 Października
zapraszamy
wszystkich na Mszę świętą
dziękczynną o godz. 3.30 pm
z prośbą o
dalsze Błogosławieństwo dla chóru .
Po Mszy świętej, Koncert Jubileuszowy o
godz. 4.30 pm
Jeszcze raz zapraszam parafian i gosci do
wzięcia udziału w naszym Jubileuszu.
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.

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.
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!
ZBIÓRKA DLA MISJONARZY UBOGICH
Drodzy Przyjaciele w Chrystusie, Grupa
wolontariuszy wspierająca pracę Misjonarzy
Ubogich przez ostatnie 10 lat wysyła kontenery
z żywnością i środkami higienicznymi na misje.
Misjonarze na Jamajce mają pod swoją opieką
120 upośledzonych fizycznie i umysłowo dzieci
oraz 350 niepełnosprawnych dorosłych w
siedmiu ośrodkach. Dodatkowo prowadzą oni
kuchnię w której 2 razy w tygodniu przygotowują
gorące posiłki dla najuboższych ludzi z getta w
Kingston. Ponieważ potrzeby są tak ogromne,
misjonarze bardzo liczą na naszą pomoc.
Gorąco wierzymy, że odpowiecie na nasz apel i
z pomocą Bożą będziemy mogli wysłać kolejny
kontener na Jamajkę. Zakupione produkty
można przynosić przed każdą
Mszą św. w sobotę lub niedzielę
do następujących parafii:
Październik 20/21 – Parafia św.
Joanny Franciszki de Chantal w
Chicago
Pazdziernik 26/27 – Polska Szkola im. Sw.
Faustyny w Lombard
Październik 27/28 – Parafia pw. Miłosierdzia
Bożego w Lombard
Prosimy o donacje następujących
artykułów: Żywność: ryż, groch i fasola, mąka,
cukier, olej, makarony, sos pomidorowy,
konserwy rybne oraz mięsne, puszki z
warzywami, masło orzechowe, dżem, płatki
owsiane, kaszki dla dzieci, mleko w proszku,
odżywka-Ensure. Artykuły pierwszej potrzeby:
pieluchy dla dorosłych i dzieci (rozmiary 4 i
większe), mydło, szampon, proszek do prania,
puder higieniczny, szczoteczki i pasty do zębów.
Artykuły medyczne: lekarstwa przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe, witaminy oraz środki
opatrunkowe, maści na rany.
BEZPŁATNE PORADY
PRAWNE
co do możliwości rozpoczęcia
kościelnego procesu o zbadanie
ważności małżeństwa.
Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty
w biurze parafialnym lub w zakrystii.

WARSZTATY DLA MAŁŻONKÓW
W ramach VI Polonijnego Kongresu Rodziny Ks.
Prowincjał Paweł Bandurski SChr poprowadzi
warsztaty dla małżonków. Spotkanie odbędzie
się w sobotę 10 listopada, od g. 9:30 rano do g.
6:00 wieczorem w Kings Hall Banquets – 1000
N. Rohlwing Rd. (Rte.53), Unit 40 Lombard, IL
60148. Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Zapisy
w domu prowincjalnym, tel. 630-424-0401.
W koszcie $80 od pary (dzieci za darmo)
wliczony jest lunch.
Czeki proszę wystawiać na: Society of Christ
I przesyłać na następujący adres:
Society of Christ
786 W. Sunset Ave.
Lombard, IL 60148
Serdecznie zapraszamy.
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.

Kardynał August Hlond

21 maja papież Franciszek podpisał dekret o
heroiczności cnót kard. Hlonda. Jego proces
beatyfikacyjny toczy się od 9 stycznia 1992
roku. Postulatorem procesu jest postulator
generalny
salezjanów,
ks.
Pierluigi
Cameroni,
zaś
wicepostulatorem
chrystusowiec ks. Bogusław Kozioł.
Kard. August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. na
pograniczu Brzęczkowic i Mysłowic. Od
szóstego roku życia uczęszczał do szkoły
ludowej w Brzezince. Jako chłopiec wraz ze
starszym bratem Ignacym udali się do Turynu.
W 1897 r. August złożył śluby zakonne w
zgromadzeniu księży salezjanów. Podjął studia
na Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył
doktoratem z filozofii w 1900 r. Po powrocie do
Polski, do święceń kapłańskich pełnił obowiązki
wychowawcy i nauczyciela, dyrygenta chóru i
sekretarza dyrektora zakładu salezjańskiego w
Oświęcimiu.
W 1905 r. otrzymał z rąk bp. Anatola Nowaka
święcenia kapłańskie, a następnie objął
stanowisko kapelana w zakładzie Lubomirskiego
w Krakowie. Przeniesiony do Przemyśla, przez
dwa lata pełnił funkcję dyrektora placówki
salezjańskiej. Następnie w 1909 r. został
przeniesiony do Wiednia, gdzie przez ponad
dziesięć lat był prowincjałem nowo utworzonej
prowincji, obejmującej Austrię, Węgry i cześć
Niemiec. 7 listopada 1922 r. otrzymał nominację
na administratora apostolskiego dla Górnego
Śląska –
górnośląskiej
części
diecezji
wrocławskiej, która przypadła Polsce po
plebiscycie.
28 października 1925 r. papież zatwierdził nową
organizację terytorialną Kościoła w Polsce.
Jedną z nowych diecezji była katowicka. Ks.
Hlond został jej pierwszym biskupem. Kierował
Kościołem na Śląsku tylko cztery lata (listopad
1922 – czerwiec 1926). 24 czerwca 1926 r.
został mianowany przez Piusa XI arcybiskupem
gnieźnieńskim i poznańskim – prymasem Polski.
W trakcie krótkich rządów w śląskim Kościele
położył podwaliny pod sprawnie funkcjonujący
zarząd diecezją: kurię, kapitułę, sąd biskupi.
Zadecydował o miejscu utworzeniu seminarium
duchownego z siedzibą w Krakowie. Założył
„Gościa
Niedzielnego„.
W
dziedzinie
duszpasterstwa przyczynił się do stopniowej
polonizacji duszpasterstwa przez utworzenie
własnych central dla bractw i stowarzyszeń
katolickich.
Ze Śląska do Gniezna

Po utworzeniu w końcu 1925 r. diecezji
katowickiej został mianowany, a 3 stycznia 1926
r. konsekrowany na biskupa. 24 czerwca 1926 r.
mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i
poznańskim, prymasem przez papieża Piusa XI,
a 20 czerwca 1927 r. kreowany kardynałem.
Ingres do katedry gnieźnieńskiej wyznaczono na
10 października 1926 r. Nowy prymas Polski,
jadąc do Gniezna zwyczajowo zatrzymał się w
Trzemesznie, gdzie przy dźwięku fanfar, biciu
dzwonów i huku moździerzy wszedł do świątyni i
ukląkł przed ołtarzem św. Wojciecha. Przed
wjazdem do miasta przesiadł się z samochodu
do
powozu
zaprzężonego
w
szóstkę
doborowych kasztanów. Na miejscu witali go
biskupi i przedstawiciele polskiego rządu.
„Przychodzę do was diecezjanie, wiedząc, że
staczaliście ciężką walkę o wiarę, do was, którzy
idziecie razem z duchowieństwem waszym i
stojąc między wami polecam się opiece
Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha –
mówił w czasie uroczystości. – Obecnie
dokonać się musi wielkie dzieło odrodzenia
narodu. Odrodzić się może naród tylko przez
Chrystusa; trwałe będzie odrodzenie tylko na
podstawach chrześcijańskich, na takich tylko
podstawach oprze się trwały byt Ojczyzny”. O
odrodzenie to walczył do końca życia.
Promotor laikatu
Nowy
prymas
Polski
„awansował”
w
ekspresowym tempie. W 1927 r. został
wyniesiony do godności kardynała. Miał
wówczas zaledwie 47 lat. Nominacja jeszcze
bardziej podniosła jego prestiż i wzmocniła
autorytet. Nie miał już politycznych i
państwowych
uprawnień
prymasów
przedrozbiorowych, starał się jednak piastowaną
przez
siebie
godność
maksymalnie
wyeksponować.
W
efekcie
uczynił
z
prymasostwa potężną siłę moralną, która miała
odegrać ogromną rolę w okresie PRL.
Jako ordynariusz gnieźnieński i poznański
uporządkował sprawy majątkowe archidiecezji,
wprowadził kilka zmian w administracji oraz
podjął szereg inicjatyw na polu życia zakonnego:
zorganizował m.in. Braci Serca Jezusowego
oraz sprowadził do Poznania dominikanów,
powierzając im duszpasterstwo akademickie.
Reaktywował
również
prastarą
kapitułę
kolegiacką w Kruszwicy oraz zrealizował zamiar
swojego
poprzednika,
kard.
Dalbora,
przedłużając
czas
trwania
studiów
seminaryjnych do 6 lat.

Ważnym obszarem służby kard. Hlonda była
aktywizacja polskiego laikatu. Czynił to m.in.
poprzez powołanie do życia Akcji Katolickiej,
która miała przyczynić się do wspomnianego
duchowego odrodzenia Polaków. Z myślą o
promowaniu katolickiej
nauki
społecznej utworzył Radę Społeczną przy
prymasie Polski, w skład której weszli wybitni
przedstawiciele nauki i działacze społeczni.
Wiele uwagi poświęcał także Polonii, będąc z
papieskiej nominacji protektorem polskiego
wychodźstwa. W 1932 r. wraz z ks. Ignacym
Posadzym utworzył Towarzystwo Chrystusowe
dla Polonii Zagranicznej, które miało w sposób
szczególny służyć rodakom mieszkającym poza
granicami Ojczyzny.
Czasy wojny
Wojna zastała kard. Hlonda w Warszawie.
Zdążył jeszcze wrócić przepełnionym pociągiem
do Gniezna i naradzić się z ówczesnym
wikariuszem
generalnym
ks.
kanonikiem
Bleriq’iem. W pierwszych dniach września
ponownie wyjechał do Warszawy, a stamtąd za
rządem polskim do Krzemieńca, gdzie podjął
decyzję do wyjeździe do Rzymu. Po
zrelacjonowaniu papieżowi wydarzeń z 1
września zamierzał wrócić do Polski, ale władze
niemieckie nie wyraziły na to zgody. W tym
czasie był kandydatem na urząd prezydenta RP
i premiera, nie przyjął jednak żadnej z tych
funkcji.
Nie mogąc powrócić do Ojczyzny pracował na
jej rzecz poza granicami, zbierając materiały o
prześladowaniach narodu polskiego i Kościoła
oraz
informując
opinię
światową
o
okrucieństwach hitlerowców. W Rzymie, a
później we Francji organizował także dla
rodaków pomoc materialną.
Prymas niepodległej, dwudziestolecia i Polski
okupacyjnej
Po wojnie wrócił do kraju z papieskim
pełnomocnictwem do organizacji Kościoła na
ziemiach polskich w nowych warunkach. 4
marca 1946 r. otrzymał nominację na
arcybiskupa
warszawskiego,
rezygnując
jednocześnie
z
urzędu
arcybiskupa
poznańskiego. To z jego inspiracji papież Pius
XII rozwiązał unię personalną Gniezna i
Poznania i utworzył nową gnieźnieńskowarszawską, która miała przetrwać do 1992 r.
Również na jego prośbę kolejnym arcybiskupem
gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski
został młody Stefan Wyszyński wówczas biskup

lubelski. Jak powiedział przed kilku laty abp
Damian Zimoń: „Gdyby nie było kard. Hlonda,
nie byłoby kard. Wyszyńskiego. Gdyby nie było
Wyszyńskiego, nie byłoby papieża Polaka”.
Kard. Hlond zmarł 22 października 1948 r. w
dzień, gdy w liturgii Kościoła obchodzono
wspomnienie Matki Bożej Szczęśliwej Śmierci.
Miał 67 lat. Proces beatyfikacyjny trwa od 1992
r. 21 maja papież Franciszek uznał heroiczność
cnót kard. Augusta Hlonda co stanowi ważny
krok w drodze na ołtarze.
Papież Jan Paweł II w 1979 roku
w Gnieźnie powiedział o nim „Wielki Prymas
Polski niepodległej, Polski dwudziestolecia,
Polski okupacyjnej”. On sam o sobie mówił:
„Zawsze pracowałem dla Kościoła, dla
rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla
dobra narodu polskiego. Zawsze kochałem
Polskę i będę się w niebie za nią modlił”.

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.

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...

SCHOLA DZIECIĘCA ”Boże Perełki”
Zapraszamy dzieci, które pragną
śpiewać w scholi dziecięcej, na próby,
które odbywają się w każdą środę od
6:45
do
7:45pm
w
Centrum
Pastoralnym. Scholę prowadzi p. Iwona Helinski, a
opiekunem jest ks. Piotr Janas.

GRUPY PARAFIALNE
OAZA DZIECI BOŻYCH
Dzieci zapraszamy na spotkania Oazy
Dzieci Bożych, które odbywają w
czwartki o godz. 18:30 w Centrum

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 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.
7.45pm. W tym roku spotkania odbywają
się w dwóch grupach: młodszej 12-15 lat
i starszej 16+. W najbliższym tygodniu 17
października
do
Centrum
Pastoralnego
zapraszam młodzież 16+. Temat spotkania:
przygotowanie do Mszy św. w języku angielskim.
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”

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
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
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
Kontakt: (773) 848-1821

WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO
„Wreszcie żyć – 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.

OGŁOSZENI A DROBNE









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 religijne i patriotyczne.








630)


Przedszkole Pixie Dixie w Wood Dale zatrudni
Panią jako pomoc nauczyciela na popołudnia od
3:00 do 6:00. Kontakt: (630)787-1208
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
Potrzebna Pani do serwisu sprzątającego z
samochodem lub bez w okolicy Glen Elyn.
Kontakt: Helena: (630)661-5177
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)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).

