
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 11 listopada    – XXXII  Niedziela 
zwykła 
 
Wejście: 

Błękitna rozwińmy sztandary (227) 
Ofiarowanie:  

Popd Twą obronę (311) 
Komunia św.:  

Chrystua Pan karmi nas (173) 
Dziękczynienie: 

Coż Ci  Jezu damy ( 191) 
 
Zakończenie: 
Boże coś Polskę ( 323) 
 

 
Czytania:   
1 Krl 17,10 -16  Ps 146 Hbr 9,24-28 

Mk 12, 38-44   
 
Psalm responsoryjny 
Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
+ 8. III. 1937 Dziś kiedy się 
modliłam na intencję O. 
Andrasza, nagle poznałam,  jak 
blisko z Bogiem przestaje i jak 
miła Panu jest ta dusza; 
ucieszyłam się niezmiernie, bo 
usilnie pragnę, aby wszystkie dusze były jak 
najściślej z Bogiem zjednoczone . (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. 
 
XXXII  Niedziela zwykła 
Mk 12,38 - 44 
 
Jezus, który naucza z mocą, krytykuje 
postępowanie uczonych w Piśmie. Zarzuca im, 
że działają na pokaz: chcą wyróżniać się przez 
swój strój, są spragnieni uznania i honorów, ich 
zarozumiałości towarzyszy chciwość i obłuda. 
Nie tylko objadają ubogie wdowy, ale również – 
powierzchownie i fałszywie pobożni – modlą się 
na pokaz. Przeciwieństwem zachowania 
uczonych w Piśmie staje się „uboga wdowa”, 
która stanowi wzór oddania i zaufania Bożej 
Opatrzności. To ona wykazuje się prawdziwą 
pobożnością i ofiarnością. Widzi to Jezus, który 
siedzi naprzeciw ostatniej, tzn. trzynastej 
skarbony na dziedzińcu, do której wrzucano 
dobrowolne ofiary na ofiary całopalne. Tak więc 
kobieta, która wrzuciła do skarbony „wdowi 
grosz”, przeznaczyła wszystkie swoje pieniądze 
na kult i chwałę Bożą. 
Hojności zasiewu zależy od otwartości serca, a 
ta z kolei przyczynia się do obfitość zbiorów. I 
nie chodzi tu o wielkość inwestycji, ale o 
postawę człowieka, by nie dawać 
minimalistycznie i na pokaz, i tylko z tego, co 
nam zbywa. W swoim całkowitym zaufaniu 

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


ewangeliczna wdowa jest podobna do Jezusa. 
Na tym polega prawdziwa pobożność i wiara 
chrześcijańska. Jak zauważa kard. Karol 
Wojtyła, „Środki ubogie mają to do siebie, że są 
w pewien sposób najbogatsze, gdyż głównym 
środkiem ubogich jest ludzkie serce. Tylko 
trzeba do niego trafić. Bez tego środka 
wszystkie bogate środki są ubogie. Przestają 
działać”. 
Słowo Boże wiedzie nas drogą do odkrycia 
duchowego bogactwa i umacniania go w swoim 
życiu. Podstawą rozwoju duchowego bogactwa 
jest żywy kontakt z Trójjedynym Bogiem i 
realizacja wskazań Kościoła. Na tej drodze 
pomocą mogą stać się dla nas pouczenia 
świętych. Św. Ignacy Loyola w słynnych 
„Ćwiczeniach Duchowych” zwraca uwagę, by 
żyć i postępować „na większą chwałę Bożą”. 
Jego inna zasada brzmi „więcej”  i pomaga 
dojrzewać duchowo, by przechodzić od „muszę” 
do „chcę”, od tego, co „dobre”, do tego, co 
„lepsze”; od tego, co „poprawne”, do tego, co 
„święte”. 
Z wewnętrznego bogactwa wypływają, jak w 
przypadku ubogiej wdowy, starania o chwałę 
Bożą. Chodzi o świątynię i parafię, potrzeby 
diecezji i Kościoła powszechnego. Dobra te 
wymagają jednak ciągłej troski. Możemy 
włączyć się w te dzieła przez udział w 
konkretnych pracach (sprzątanie kościoła, 
porządkowanie cmentarza), jak i ofiary składane 
na tacę, a przeznaczone na różne potrzeby, 
zarówno świątyni (opłaty bieżące za prąd, 
sprzątnie, konserwacja), sal dla grup 
duszpasterskich, jak i diecezji (zbiórki 
żywnościowe czy inne akcje „Caritas”, ofiary na 
seminarium duchowne, cele misyjne). Dbałość o 
potrzeby parafii odnosi się również do troski o 
diecezję i cały Kościół. W ten sposób wspieramy 
nie tylko inicjatywy proboszcza, ale również 
przedsięwzięcia biskupa diecezjalnego czy 
samego ojca świętego, pomagamy budować 
kościoły, szpitale, szkoły w krajach misyjnych. 
Zawsze najważniejszy jest dar serca, 
autentyczna opieka duchowa i materialna dla 
potrzebujących rodzin, a nie danina wynikająca 
z przymusu czy ponaglania. Taka postawa 
prowadzi do bogactwa duchowego i przyczynia 
się do zdobywania świętości. 
ks. Leszek Smoliński 
 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

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 
 
Poniedziałek – 12 listopada, świętego 
Jozafata  
8:00am   Za Parafian   
7:00pm + Władysław Opałacz w 6 rocznicę 
śmierci 
7:00pm  + Marcin Lewandowski 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo i opiekę  
Maryi dla rodziny Kulik 
 
Wtorek – 13 listopada  
8:00am ++ Józef Dziadkowiec i zmarli z rodziny 
Dziadkowiec, Murzański, Kowalczyk, Wróbel i 
Bafia 
7:00pm + siostra Julia Skóra 
7:00pm  + Halina Bukat w 1 rocznicę śmierci 
7:00pm  + Ryszard Mieszała w 40 dni Kulik 
 
Środa – 14 listopada 
8:00am + Zdzisław Drelich 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Olivii z 
okazji 10 urodzin 
7:00pm + Barbara Kosela 
7:00pm  + Radosław Kamil Zawadzki 
 
Czwartek – 15 listopada 
8:00am + Szczepan Wolski w rocznicę śmierci 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Maya Budz w 1 rocznicę śmierci 
7:00pm  + Maria Stachowicz  
7:00pm  + Karol Oźlański  
 
Piątek – 16 listopada 
8:00am ++ Władysława, Franciszek, Kazimierz 
Pach 
8:00am  ++ Julia, Edward, Jan Migda  
7:00pm ++ zmarli z Rodziny Marszałków 
 
Sobota – 17 listopada, świętej Elżbiety 
Węgierskiej  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Julii i 
Roksany w dniu urodzin 
9:00am  +  Danuta Jąkała 
 



33 niedziela zwykła – 18 listopada    
6:00pm (Sobota) + Leokadia Chlebowicz 
7:00am ++ Mirosław Popławski, Bronisława 
Popławska, Walerian Bykowski 
9:00am + Zmarli Rodzice Chrzestni 
11:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Moniki, Ani i Aleksandra    
1:00pm + Halina Wielochowska 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Jan Buklarewicz w 10 rocznicę 
śmierci 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 11 listopada 
zostaną ochrzczeni:  Dominik 
Morzy; Lena Sekowski;  a 
wniedzielę 25 listopada:Olivia Lysy, Amelia 
Vanessa Koziara. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 21 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. 
Informacje dotyczące Bierzmowania znajdziecie 
na Fb: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy 
zamkniętej: Lombard - Młodzież) oraz na stronie 

parafii: https://bit.ly/2OtGNUF. 
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  4 listopada:  $ 10,401.00 
Lampki:  $  965.00 
Kawiarenka Mlodzieży::  $  5011.00 
Wszystkich Swiętych : $ : 3,303.00 
 
Zobowiązania – Pledges 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Maciej i 
Katarzyna Stanio, Grzegorz i Anna Kruczalak, 
Przemysław i Karolina Wieclaw, Andrzej i Anna 
Mozgala, Jacek i Marzena Flis, Marcin 
Roycewicz, Ewa Pulczynska, Marta i Hubert 
Ziemkiewicz, Robert i Urszula Kuczyński, 
Bogusław i Bogusława Rachwal, Maria Slowik, 
Maria Dusza, Marcin i Agnieszka Sosinski, 
Sylwia i Grzegorz Piechota, Wiesław i Bożena 
Labaj, Maciej i Anna Kekus. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,    11listopada zostanie zebrana 
druga składka na spłatę długu budowy naszego 
kościoła, a w niedzielę 18 listopada na Catholic 

Campaign for Human Development. 

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 

http://bit.ly/2w65Pow
https://bit.ly/2OtGNUF
http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


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 
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. 
 
KAWIARENKA MŁODZIEŻY – 
PODZIĘKOWANIE 
 
W niedzielę 28 października kawiarenkę przy 
Centrum Pastoralnym zorganizowali Rodzice i 
Młodzież z naszej parafii wraz ze swoim 
opiekunem ks. Tomaszem Pietrzakiem SChr. W 
tym dniu nasi parafianie mogli zajadać się 
smacznymi kremówkami (które bardzo szybko 
zniknęły), żurkiem i innymi pysznościami oraz 
mogli nabyć ozdoby świąteczne. Dochód z 
kawiarenki będzie przeznaczony na 

Duszpasterstwo Młodzieży, m.in. na miejsce 
sportowo- rekreacyjne przy Centrum 
Pastoralnym. Warto wspomnieć, że założyciel 
naszego zgromadzenia Chrystusowców – kard. 
August Hlond szczególną troską w swojej 
posłudze duszpasterskiej otaczał właśnie 
młodzież, a sport zajmował w Jego systemie 
wychowawczym jedno z ważniejszych miejsc.  
Serdecznie dziękujmy Wszystkim 
zaangażowanym osobom w kawiarenkę oraz 
tym Wszystkim, którzy nas wsparli 
finansowo. Razem uzbieraliśmy $5,011.00! 

 
 
 
AKCJA SKARPETKA  
W  niedziele 18 i 25 
listopada oraz  2 grudnia  
odbywać się będzie zbiórka 
SKARPET, CZAPEK, 
SZALIKÓW  i RĘKAWICZEK 
dla najuboższych i 
bezdomnych ludzi w 
Chicago. Prosimy o zakup męskich- ciepłych 
skarpet, czapek, szalików i rękawiczek i 
pozostawienie w przedsionku kościoła. 
Następnie młodzież wraz z klerykami wyjdą na 
ulice Chicago, żeby dotrzeć do najbardziej  
potrzebujących i porozdawać te nasze 
dary. Serdecznie zapraszamy do poświecenia 
czasu i włączenia się do pomocy.  
 
PODZIĘKOWANIE!!! 
 
Kochani Duszpasterze, Bracia i Siostry, 
Czciciele Bożego Miłosierdzia z Lombard! W 
imieniu moich parafian z Brazzaville składam 
Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za 
udzielenie nam hojnej pomocy w budowie 
sanktuarium dedykowanemu św. Janowi 



Pawłowi II - Papieżowi, który tak bardzo 
umiłował Afrykę. Kwota 14.439 USD, którą 
złożyliście na ten cel umożliwi nam wszczęcie 
wstrzymanych tymczasowo prac budowlanych 
przy wznoszeniu kościoła, szkoły i przechodni 
lekarskiej, które wejdą w skład naszego 
sanktuarium. Niech św. Jan Paweł II wyjedna 
nam wszystkim łaskę odwagi w czynieniu 
miłosierdzia! Z wyrazami modlitewnej pamięci, 
ks. Maciej Fleszar, Proboszcz 

 
 
BAL NIEPODLEGŁOŚCI I WARSZTATY 
WODZIREJÓW 
 

Lednica 2000 
Association                      
i Parafia Św. 
Ferdynanda 

                       zapraszają młodych na 

 

Warsztaty Wodzirejów 
  piątek, 23 listopada – sobota, 24 
listopada 2018 r.           9.00 -17.00 

                                     oraz 

 

 Lednicki Bal Niepodległości 
100. ROCZNICA ODZYSKANIA        

                        NIEPODLEGŁOŚCI 
 

niedziela, 25 listopada 2018 r. 
15:00 Msza Święta w kościele Św. 
Ferdynanda 
16:30 Obiad 
Pieśni Patriotyczne i Tradycyjne Tańce 
Polskie 

                               prowadzą 
     Kazimierz Hojna i Józef Hojna 

Wodzireje Ruchu Lednickiego w Polsce 
 

                     Parafia św. Ferdynanda 
                        3131 N. Mason Ave. 
                         Chicago, IL 60634 

  info:jolawasko@aol.com, 

zmarcinik97@gmail.com 

michellezab@hotmail.com 

 

Udział w warsztatach i Balu: $90.00  
Bilet na Bal: $50.00, Warsztaty: $50 
 

 
 
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.   

mailto:jolawasko@aol.com
mailto:zmarcinik97@gmail.com


 
 
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. 
  
KSIĄDZ ADAM BOBOLA INFORMUJE O 
ŚMIERCI  KS. CZESŁAWA MUSZYŃSKIEGO 
Ks. prałat CzesŁaw Muszyński, kapłan Diecezji 
Tarnowskiej i długoletni proboszcz w parafii w 
Moszczenicy k/Gorlic zmarl w sobote, 3 
listopada w Domu Księży Seniorow w Tarnowie. 
Pogrzeb odbedzie sie w srode, 7 listopada w 
Moszczenicy. Tam tez bedzie pochowany. 
Pomagał w trudnym czasie budowy kościoła w 
Lombard, od grudnia 2006 do kwietnia 2007.  
Wieczny odpoczynek.... 
Pozdrawiam 
Ks. Adam BOBOLA. 

 
 
 
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... 



 

 
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+. 14 listopada do Centrum Pastoralnego 
zapraszam grupę 12-15 na spotkanie 
zatytułowane: ASERTYWNOŚĆ – JAK 
ROZMAWIAĆ O TRUDNYCH SPRAWACH.   
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, 

http://bit.ly/2w65Pow
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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! 
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 
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zdominowane były modlitwą o przebaczenie i 
uzdrowienie relacji rodzice - dzieci. Także i w 
naszej Parafii powstała idea modlitwy rodziców 
za dzieci. Rodzice pragnący dołączyć się do tej 
Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z 
panią Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę 
duchową sprawuje ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 
7 lat do zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz. 5:00pm - 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół 
prowadzony jest przez panią Irenę Jarocińską: 
(630) 776-5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy.  
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii Poradnictwo 
Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. 
Na spotkanie można umówić się telefonicznie, 
dzwoniąc (630) 582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 
po mszy świętej o godz. 6:00pm 
odbywa się spotkanie modlitewne 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. 
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem 
i szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa 
się we wtorek o godz. 8:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem 
alkoholowy – przyjdź do nas. Podzielimy się z 
Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:00pm w Centrum Pastoralnym. Kontakt: 
(847) 962-0677 lub (630) 442-3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  

W drugie soboty miesiąca o godz. 3:00pm w 
Centrum Pastoralnym odbywają się spotkania 
członków Klubu Seniora. Wszystkich chętnych 
zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło: 630) 
6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 
Biblioteka „VERBUM” mieści się 
w salce na balkonie i czynna jest 
w niedzielę pomiędzy Mszami. 
Wypożyczyć w niej można 
książki religijne i patriotyczne. 
 
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. 

 
 

WYDARZYŁO SIE!!! 
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH!!!  

 

 

 



 

 

 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 

 Umeblowany pokój do wynajęcia w Roselle, 

świadczenia, pralnia, internet wliczone. Kontakt: 

Danuta: (630)823-6500 

 Poszukuję osoby do wspólnego zamieszkania w 

Addison. Kontakt: Zofia:( (630)489-7596 

 Drzwi garażowe – Naprawa i instalacja. Kontakt: 

Krzysiek: (773) 968-6861 

 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 

 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 

 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 

 


