
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 4 listopada    – XXXI  Niedziela 
zwykła 
 
Wejście: 

Boże W DOBROCIw dobroci (284) 
Ofiarowanie:  

Gdzie miłość wzajemna i dobroć (296) 
Komunia św.:  

O Panie, Ty nam dajesz (149) 
Dziękczynienie: 

Dziękuję  Ci  Jezu , dziękuję  Ci  Jezu 
Dziękuję Ci  Jezu,  tak  bardzo Ci  dziękuję  
Tak  bardzo  jestem  wdzięczny Ci !  x 3 
 
Zakończenie: 
Pobłogosław Jezu Drogi ( 202) 
 

Czytania:   

Pwt 6, 2-6  Ps 18 Hbr 7,23-28 
Mk 12, 28b-34 
 
Psalm responsoryjny 
Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
Dziś odwiedził mnie Pan i 
przytulił do Serca Swego i 
powiedział: odpocznij dziecię 
Moje. Ja zawsze jestem  z 
tobą. (Dz 1011) 
 

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. 
 
XXXI  Niedziela zwykła 
Mk 12,28b - 34 
Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze nasze 
działanie wynika z określonych motywów: albo 
działamy spontanicznie, albo z zamiłowania, 
albo z konieczności. Wszystkie motywy są w 
jakimś stopniu uwarunkowane miłością, chociaż 
niekoniecznie miłością do wykonywanej pracy. 
Podejmowane działania nie zawsze dają się 
zrealizować, nie zawsze przynoszą dobre 
efekty, nie zawsze przyczyniają się do naszego 
rozwoju. Ale jest jedno działanie, które nas nigdy 
nie zawiedzie: zawsze możemy wzrastać w 
miłości, Bożej Miłości. To właśnie dzisiaj  Księga 
Powtórzonego Prawa mówi nam: „Pan jest 
naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz 
miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 
serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych 
sił.” (Pwt 6,4-6). Bóg jest Miłością, Miłością, 
którą nam daje, Miłością, którą od nas 
przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli. 
Ta wielka Miłość Boga dała nam kapłanów, dla 
których wzorem jest Najwyższy Arcykapłan. 
Słuchając słów: „Przeto i zbawiać na wieki może 
całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się 
do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za 
nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było 
arcykapłana: świętego, niewinnego, 
nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, 
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wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który 
nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do 
składania codziennej ofiary najpierw za swoje 
grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem 
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego 
siebie.”(Hbr 7,25-27) możemy być szczęśliwi, że 
został nam dany udział w zbawczym planie 
Boga. 
Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa 
odkrywamy podstawową zasadę życia. Miłość 
Boża i nasza miłość do Boga to pierwsze i 
najważniejsze ze wszystkich przykazań – 
przykazanie, które wzywa nas do miłowania 
Boga całym sobą. Nie może być innej 
odpowiedzi człowieka na miłość Boga, który 
kocha nas miłością najczystszą, bezwarunkową, 
który akceptuje każdego człowieka w jego 
aktualnej rzeczywistości i kocha w sposób 
nieskończony. Naszą odpowiedzią może być 
tylko przyjęcie miłości Boga i odwzajemnienie 
jej. Zapyta ktoś, jak? Ano, słuchając Boga, 
dostrzegając Go i dając Mu pierwszeństwo we 
wszystkim. Nie wolno nam jednak zapominać, 
że Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości 
Boga z przykazaniem miłości bliźniego i samego 
siebie, zaś chronologia rozwoju duchowego 
przyjmuje, że miłość bliźniego jest drogą do 
miłości Boga. Tak więc przykazanie miłości to 
dla nas i zadanie, i obietnica.   
PANIE JEZU – prosimy – obdarz nas łaską, 
która pomoże nam w naszym ziemskim życiu w 
pełni realizować przykazanie miłości. 
Ks. Piotr Blachowski 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
31 niedziela zwykła – 4 listopada    
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am W intencji zmarłych polecanych w 
wypominkach 
9:00am ++ Stefan i Helena Wróblewscy 
11:00am + Maciej Janusz w 1 rocznicę śmierci    
1:00pm ++ za zmarłych z rodzin Kamysz i 
Dudek 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Walter Kot 
 
Poniedziałek – 5 listopada  
8:00am W intencji zmarłych polecanych w 
wypominkach 
8:00am   Za Parafian   

7:00pm + Przemysław Grzymała 
7:00pm  ++ Zofia Rak w 1 rocznicę śmierci, 
Stanisław Rak 
 
Wtorek – 6 listopada  
8:00am W intencji zmarłych polecanych w 
wypominkach 
8:00am + Domicela Kozak 
7:00pm  ++ Jan Harpula,  Anna i Józef Jewula 
 
Środa – 7 listopada 
8:00am W intencji zmarłych polecanych w 
wypominkach 
7:00pm + Teresa Luter w 1 rocznicę śmierci 
7:00pm + Stanisław Kulik 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla rodziny 
Kapolonek 
 
Czwartek – 8 listopada 
8:00am W intencji zmarłych polecanych w 
wypominkach 
7:00pm  + Mieczysław Marszałek 
 
Piątek – 9 listopada 
8:00am W intencji zmarłych polecanych w 
wypominkach 
8:00am  ++ Bolesław, Kazimierz, Janusz 
Gidziński  
7:00pm ++ Maria i Jerzy Szlifierscy 
 
Sobota – 10 listopada  
8:00am + W intencji zmarłych polecanych w 
wypominkach 
9:00am  +   
 
32 niedziela zwykła – 11 listopada    
6:00pm (Sobota) W intencji Ojczyzny 
7:00am + Irena Rogalska 
9:00am + Stanisław Otfinowski 
11:00am + Wiktor Matys w 42 rocznicę śmierci    
1:00pm + Sławomir Madej w 11 rocznicę śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Zygmunt Oziemkowicz w 2 rocznicę 
śmierci 
 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 4 listopada zostanie 
ochrzczona: Amelia Mazur; a w 
niedzielę 11 listopada : Dominik 
Morzy; Lena Sekowski. 



Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 7 listopada o godz. 
7:40pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE 
Termin najbliższego spotkania 1 grudnia i dla 
tych, którzy nie mogą 8 grudnia (wybierz jeden 
z tych terminów) w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Lombard o godz. 4.00pm. 
Spotkania są czasem na wszelkie pytania i 
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 
przygotowania i samego Bierzmowania. 
Dostarczenie kompletu dokumentów jest 
równoznaczne z zapisaniem się Kandydata do 
Sakramentu Bierzmowania w 2019r. 18 
listopada mija ostateczny termin zapisywania się 
Kandydatów do Bierzmowania. 
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. 
   

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela  28 października:  $ 11,037.00 
Składka budowlana:  $ 10,579.00 
Pledges: $1.123,00. 
Sklepik:  $ 1,847.00 
Lampki:  $  786.00 
Kawiarenka:  $  500.00 
ZOBOWIĄZANIA  - PLEDGES 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Bronisław Pohl, 
Zbigniew i Bronisława Stanisz, Maciej i 
Katarzyna Stanio, Grzegorz i Anna Kruczalak, 
Marta i Mariusz Wdowiak, Jan i Stanisława 
Merchut, Daniel i Jadwiga Salabaj, Arkadiusz 
Zwierniak i Monika Machnik, Wojciech i Janina 
Bykowski, Przemysław i Karolina Wieclaw, 
Andrzej i Anna Mozgala, Jacek i Marzena Flis, 

Grzegorz i Edyta Grygo, Mariusz i Maria Onak, 
Czesław i Ewa Burzawa, Marcin Roycewicz, 
Kazimierz i Izabela Wiatr, Leszek i Beata 
Szklanny, Rafał Zalewski z rodziną, Janusz i 
Małgorzata Walos, Marek i Anna Dragowski, 
Adam i Ludwika Peschak, Ewa Pulczynska, 
Daniel i Socorro Myrda, Jan i Maria Korus, 
Krzysztof i Renata Mierkowski, Jan i Danuta 
Morawa, Anna i Jarosław Pawlina, Jan i Aneta 
Krupa, Marta i Hubert Ziemkiewicz, Robert i 
Urszula Kuczyński, Andrzej i Elżbieta 
Kolodziejski. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,    11listopada zostanie zebrana 
druga składka na spłatę długu budowy 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 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! 
 
 

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 

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


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. 
 
ZA ZMARŁYCH  
Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 
listopada można uzyskać odpust zupełny dla 
zmarłych. 
W komunikatach duszpasterskich podczas Mszy 
św. w uroczystość Wszystkich Świętych 
podawana jest m.in. informacja: „Od dziś, od 
godz. 12 do jutra do godz. 24 we wszystkich 
kościołach oraz kaplicach ci, którzy prawnie z 
nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, 
który wolno ofiarować tylko w jednym z w/w. 
terminów, tylko raz i tylko za jednego zmarłego, 
jeżeli pobożnie nawiedzą w/w. dom Boży i 
równocześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w 
Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można 
dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za 
nawiedzenie cmentarza grzebalnego i 
równocześnie zmówienie choćby myślnej 
modlitwy w intencji zmarłych”. 
Zwykłe warunki uzyskania odpustu 
Do tej informacji należy jeszcze dodać, że 
odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi 
warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków 
wstępnych, potrzebnych do otrzymania 
jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź 
sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa 

w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką 
Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie 
w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący 
modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia 
się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i 
Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym 
możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej 
modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto 
do uzyskaniaodpustu wymaga się wykluczenia 
wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet 
powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do 
uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie 
jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie 
łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania 
przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej 
tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną 
spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust 
będzie tylko cząstkowy. 
Co to jest odpust? 
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. 
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio 
usposobiony i pod pewnymi określonymi 
warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który 
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i 
prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze 
skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 
1471). 
Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, 
trzeba uświadomić sobie, że grzech ma 
podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas 
komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam 
dostęp do życia wiecznego, którego 
pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za 
grzech. W sakramencie pojednania ta kara 
wieczna jest odpuszczona i następuje 
przywrócenie komunii z Bogiem. Jednakże 
każdy grzech, nawet powszedni, powoduje 
nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, 
które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo 
po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. 
Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co 
nazywamy „karą doczesną” za grzech. 
Darowanie kary doczesnej określa się terminem 
„odpust”. 
Chrześcijanin powinien starać się, znosząc 
cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w 
końcu godząc się spokojnie na śmierć, 
przyjmować jako łaskę doczesne kary za 
grzech. Powinien starać się przez dzieła 
miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i 
różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od 
„starego człowieka” i przyoblec w człowieka 



nowego (por. KKK 1472 – 1473). W pracy nad 
sobą nie musi on jednak liczyć tylko na siebie, 
może bowiem czerpać ze skarbca Kościoła, 
który stanowią duchowe dobra płynące z 
Komunii świętych, a są to zadośćuczynienia i 
zasługi Chrystusa Pana, a także modlitwy i 
dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i 
wszystkich świętych, którzy pracując nad 
własnym uświęceniem, przyczynili się też do 
zbawienia swoich braci (por. KKK 1476). 
Odpust cząstkowy lub zupełny 
Odpust jest cząstkowy lub zupełny w zależności 
od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części 
lub w całości. Jest on oznaczany bez określania 
dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi 
wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło 
obdarzone odpustem cząstkowym. Stąd tym 
więcej będzie darowania, im więcej gorliwości 
okaże osoba zyskująca odpust. 
Można uzyskać tylko jeden odpust zupełny w 
ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci 
wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby 
tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. 
Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy 
dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie 
zaznaczone. Po jednej spowiedzi 
sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów 
zupełnych, natomiast po jednej Komunii 
eucharystycznej i po jednej modlitwie w 
intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden 
odpust zupełny. Wypada, by Komunia święta i 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały 
miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się 
dzieło obdarzone odpustem. 
Odpust za siebie lub za zmarłego 
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy 
ofiarować za zmarłego na sposób 
wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy 
uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, 
ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest 
w stanie dokonać przemiany swojego życia i 
wypełnić warunki wymagane do otrzymania 
odpustu. 
 
URODZINY KSIĘDZA PIOTRA  

W sobotę 10 listopada 
ksiadz Piotr obchodzi 
swoje  urodziny, życzymy 
księdzu Piotrowi Bożego 
błogosławieństwa, opieki 
Matki Najświętszej i 
wsparcia Ducha świętego 

w dalszej pracy duszpasterskiej. 

 
MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ  I KONCERT 
PATRIOTYCZNY 
Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny,  
w sobotę 10 listopada; a w niedzielę 11 
listopada  o godz. 4:30pm   na Koncert 
Patriotyczno-Religijny.  Serdecznie zapraszamy! 
 
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. 
 
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. 
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... 

 
PIELGRZYMKA DZIECI I – KOMUNIJNYCH 

DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W 
MERRIVILLE 

13 października, jak każdego roku odbyła się 
pielgrzymka dzieci, które przygotowują się do 

przyjęcia w maju sakramentów świętych w 
naszej parafii: I spowiedzi i I komunii świętej. 
Była to pielgrzymka dzieci uczących się w 

polskich szkołach:  
św. Faustyny w Lombard, Czesława Miłosza w 
Schaumburg, Generała Sikorskiego w Addison i 

Heleny Modrzejewskiej w Naperville. 
W czasie wspólnej Mszy świętej modliliśmy się o 

dobre duchowe przygotowanie naszych dzieci 
wraz z katechetami i rodzicami. 

 

 

 

 

 



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. 
 

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.  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. 
7.45pm. W tym roku spotkania odbywają się  w 
dwóch grupach: młodszej 12-15 lat i starszej 
16+. 7 listopada do Centrum Pastoralnego 
zapraszam grupę 16+ na spotkanie 
zatytułowane: UŻYWKI, NARKOTYKI – JAK 
IM MÓWIĆ NIE.   
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.  
Harmonogram spotkań: 
Pierwsza Niedziela: Spotkanie z Jezusem 
Eucharystycznym w Kaplicy Siostry Faustyny!!! 
Druga Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!  
Trzecia Niedziela: Dobry film, którego jeszcze 
nie widziałeś. 
Czwarta Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
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. Po Mszy św. 
odbywa się spotkanie modlitewne, na które 
składa się zaproszenie Ducha Św. do 
poprowadzenia spotkania, modlitwa uwielbienia, 
konferencja ks. Tomasza – opiekuna grupy oraz 
dzielenie w grupach. Nasza formacja duchowa 
pozwala odkrywać nam nasze charyzmaty, by 
dzielić się nimi w małych wspólnotach – rodzinie 
jak i z całym Kościołem. Pragniemy wzrastać dla 
większej chwały Bożej i odnajdować Boga w 
naszej codzienności. Naszej formacji przyświeca 
maksyma św. Ignacego Loyoli: Nie obfitość 
wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie 
i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na 
Ciebie! 

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


Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 

LEKTORZY 
Słowo Boże jest istotnym 
elementem życia i wzrostu 
duchowego chrześcijanina. 
Właściwe jego odczytanie i 
przekazanie wiernym pomaga w głębszym 
przeżyciu Eucharystii. Lektorzy naszej Parafii 
czytają Słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i 
świątecznej.  Osobą odpowiedzialną za lektorów 
w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel. (773) 
505-7442. Opiekunem duchowym jest ks. 
Proboszcz. 
 

APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności 
podejmuje dzieło modlitewno - 
charytatywne w intencji osób 
potrzebujących troski, pomocy i towarzyszenia 
im w trudnościach i problemach życia. Kontakt: 
(630) 268-8766. Opiekunem grupy jest ks. 
Proboszcz. 
 

APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy 
modlitewnej Margaretka 
codziennie modlą się za kapłanów. 
Spotkania grupy odbywają się w 
każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 
świętej o godz. 9:00am. Opiekun grupy: ks. 
Tomasz.  
 

KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbywają się co 
dwa tygodnie w poniedziałki po 
wieczornej Mszy 
świętej(8:00pm) w Centrum Pastoralnymi. 
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 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
http://www.milosierdzie.us/?art_id=64


prowadzony jest przez panią Irenę Jarocińską: 
(630) 776-5401 
 

PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy.  
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii Poradnictwo 
Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. 
Na spotkanie można umówić się telefonicznie, 
dzwoniąc (630) 582-1505. 
 

STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 
po mszy świętej o godz. 6:00pm 
odbywa się spotkanie modlitewne 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. 
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 

GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem 
i szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa 
się we wtorek o godz. 8:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 

GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem 
alkoholowy – przyjdź do nas. Podzielimy się z 
Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:00pm w Centrum Pastoralnym. Kontakt: 
(847) 962-0677 lub (630) 442-3755 
 

KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich 
chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna 
Zygadło: 630) 6249764 
 

BIBLIOTEKA "VERBUM" 
Biblioteka „VERBUM” mieści się 
w salce na balkonie i czynna jest 
w niedzielę pomiędzy Mszami. 
Wypożyczyć w niej można 
książki religijne i patriotyczne. 
 

WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć –    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. 

 

Każde powołanie jest 
oblubieńcze 

Każde powołanie chrześcijańskie jest 

oblubieńcze, ponieważ jest owocem więzi 

miłości z Chrystusem – powiedział Ojciec 

Święty podczas  audiencji ogólnej. Jego słów 

wysłuchało na placu św. Piotra około 15 tys. 

wiernych. 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 

Dzisiaj chciałbym dokończyć katechezę na temat 
Szóstego Słowa Dekalogu - „Nie będziesz 
cudzołożył” - podkreślając, że wierna miłość 
Chrystusa jest światłem, by żyć pięknem ludzkiej 
uczuciowości. W istocie nasz wymiar emocjonalny 
jest wezwaniem do miłości, która przejawia się w 
wierności, akceptacji i miłosierdziu. 
Nie należy jednak zapominać, że przykazanie to 
odnosi się wprost do wierności małżeńskiej i dlatego 
warto zastanowić się głębiej nad jego znaczeniem 
oblubieńczym. Ten fragment Pisma Świętego - Listu 
św. Pawła ( Ef 5, 25.28. 31-32) jest rewolucyjny – 
każe myśleć – pamiętając o antropologii tamtego 
czasu, aby kochać swoją żonę tak, jak Chrystus 
miłuje Kościół – to rewolucja. Być może w tamtym 
czasie to rzecz najbardziej rewolucyjna, jaka została 
wypowiedziana na temat małżeństwa, zawsze idąc 
drogą miłości. Możemy zadać sobie pytanie: do kogo 
skierowany jest ten nakaz wierności? Czy tylko do 
małżonków? W istocie przykazanie to jest dla 
wszystkich, jest ojcowskim Słowem Bożym 
skierowanym do każdego mężczyzny i każdej 
kobiety. 
Pamiętajmy, że proces ludzkiego dojrzewania jest 
drogą miłości, która przechodzi od otrzymywania 
troski do zdolności oferowania troski, od 
przyjmowania życia do zdolności dawania życia. 
Stawanie się ludźmi dorosłymi oznacza osiągnięcie 
przeżywania postawy oblubieńczej i rodzicielskiej, 
która przejawia się w różnych sytuacjach życiowych, 
jak zdolność brania na siebie ciężaru innej osoby i 
miłowanie jej bez dwuznaczności. Jest to zatem 



ogólna postawa osoby, która potrafi przyjąć 
rzeczywistość i nawiązać głęboką relację z innymi. 
Kto jest zatem cudzołożnikiem, rozpustnikiem, 
niewiernym? To osoba niedojrzała, która swoje życie 
zachowuje dla siebie i interpretuje sytuacje w oparciu 
o swe samopoczucie i zadowolenie. Zatem, aby się 
pobrać, nie wystarcza celebracja małżeństwa! 
Trzeba przejść od ja do my, od myślenia jedynie 
samemu, do myślenia we dwoje, od życia jako 
singiel do życia we dwoje. To piękna droga, gdy 
udaje się nam zaprzestać koncentrowania się na 
sobie, wówczas każdy akt jest oblubieńczy: 
pracujemy, rozmawiamy, decydujemy, spotykamy 
innych z postawą akceptacji i ofiarności. 
W tym sensie każde powołanie chrześcijańskie jest 
oblubieńcze –możemy nieco poszerzyć perspektywę 
i stwierdzić, że w tym sensie każde powołanie 
chrześcijańskie jest oblubieńcze. Jest nim 
kapłaństwo, ponieważ jest ono powołaniem, by w 
Chrystusie i Kościele służyć wspólnocie z całą 
miłością, konkretną troską i mądrością, które daje 
Pan. Kościół nie potrzebuje ludzi aspirujących do 
etatu kapłanów –lepiej, by zostali w domu - lecz 
ludzi, których serca Duch Święty porusza 
bezwarunkową miłością dla Oblubienicy Chrystusa. 
W kapłaństwie miłuje się lud Boży z całym 
ojcostwem, czułością i siłą oblubieńca i ojca. 
Podobnie dziewictwo konsekrowane w Chrystusie 
przeżywa się wiernie i radośnie jako relację 
oblubieńczą i płodną macierzyństwa i ojcostwa. 
Powtarzam: każde powołanie chrześcijańskie jest 
oblubieńcze, ponieważ jest owocem więzi miłości, w 
której wszyscy jesteśmy odrodzeni, więzi miłości z 
Chrystusem, jak nam przypomniał odczytany na 
początku fragment z Listu św. Pawła. Wychodząc od 
Jego wierności, Jego czułości, Jego szczodrości 
patrzymy z wiarą na małżeństwo i na każde 
powołanie oraz rozumiemy pełny sens płciowości. 
Istota ludzka w swojej nierozerwalnej jedności ducha 
i ciała oraz w swoim zróżnicowaniu jako kobieta i 
mężczyzna jest bardzo dobra, przeznaczona do 
miłości i bycia miłowaną. Ludzkie ciało nie jest 
narzędziem przyjemności, ale miejscem naszego 
powołania do miłości, a w autentycznej miłości nie 
ma miejsca na rozpustę i jej powierzchowność. 
Mężczyźni i kobiety zasługują na więcej, niż to! 
Zatem słowo „Nie będziesz cudzołożył”, aczkolwiek 
w sposób negatywny, kieruje nas do naszego 
pierwotnego powołania, czyli do pełnej i wiernej 
miłości oblubieńczej, którą objawił nam i dał nam 
Jezus Chrystus (por. Rz 12,1). Dziękuję. 

 
 

OGŁOSZENIA DROBNE  

 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego od 5 

listopada do 7 grudnia z samochodem lub bez. 

Kontakt: Jurek: (630)661-5177; (630)661-0015 

 Potrzebna Pani do sprzątania domków 2-3 dni w 

tygodniu, okolice Lombard. Kontakt: Agnieszka: 

(773) 971-9524 

 Building maintence potrzebny na duży kompleks 

apartamentowy. Kontakt: Tadeusz: (847)668-

3587 

 Przedszkole Pixie Dixie w Wood Dale zatrudni 

Panią jako pomoc nauczyciela na popołudnia od 

3:00 do 6:00. Kontakt: (630)787-1208 

 Szukam pracy do starszej osoby, do opieki na 

zamieszkanie 7 dni w tygodniu. Kontakt: Vicky: 

(872) 305-7247 

 Potrzebna opiekunka do 6 – miesięcznego 

dziecka od stycznia. Kontakt: Renata: (630)788-

8820 

 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 

 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 

 


