
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 25 listopada    – Uroczystość 
Chrystusa, Króla Wszechświata  
 
Wejście: 

Chrystus wodzem  (207) 
Ofiarowanie:  

Bóg nad swym ludem (206) 
Komunia św.:  

Ja wiem w kogo ja wierzę (140) 
Dziękczynienie: 

Cóż Ci Jezu damy ( 191) 
 
Zakończenie: 
Nie rzucim Chryste ( 325) 
 
Czytania:   
Dn 7,13 - 14  Ps 93 Ap 1,5-8 
J 18, 33b-37   

Psalm responsoryjny 
Pan Bóg króluje, pełen majestatu. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
12.III.1937 Widziałam utrudzenie 
pewnego kapłana, dla którego 
Pan wytknął drogę ciężką i 
twardą, lecz żywe są owoce 
pracy jego. Oby Bóg dał wiele 
takich dusz, które umieją Boga 
kochać wśród największych udręczeń. (Dz 
1014) 

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. 
 
Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata  
Mk 13,24 - 32 
Czterdziestoparoletni Edward, 
nie lubi swojej pracy. 
Otaczający świat go 
denerwuje. Jest przy tym 
złośliwy dla żony, niecierpliwy 
dla córki, swojego ojca zbywa 
wiecznym brakiem czasu. 
Sytuacja zmienia się 
diametralnie po groźnym wypadku. Edward 
postanawia odkryć swoje życie na nowo. Nagle 
zaczyna być szczęśliwy, dostrzegać ludzi i 
rzeczy, które go otaczały. Nigdzie nie wyjeżdża, 
nie ucieka w podróż dookoła świata. Mieszka w 
tym samym mieszkaniu, chodzi tym samym 
chodnikiem, spotyka tych samych ludzi, ale 
wszystko jest inaczej. Odzyskuje miłość oraz 
radość życia. Tak dzieje się z Edwardem, 
bohaterem filmu Jerzego Zielińskiego pt. „Król 
życia” (2015). 
Tak przed Piłatem, jak i przed nami staje dziś 
zupełnie inny Król życia, Pan Jezus. I tak 
charakteryzuje swoje królestwo: „Królestwo moje 
nie jest z tego świata. Ja się na to narodziłem..., 
aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 
prawdy, słucha mojego głosu”. Syn Boży 
obwieszcza dobrą nowinę – wraz z Jego 
przyjściem na świat przybliżyło się do nas 
królestwo niebieskie. Jest ono inne od ziemskich 
potęg, gdzie władcy swoją bezwzględnością 
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wykorzystują swoich poddanych. Natomiast 
Jezus zaprasza nas, swoich przyjaciół, do 
budowania zupełnie innego królestwa, którego 
treścią są: prawda i życie, świętość i łaska, 
sprawiedliwość, miłość i pokój. 
Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie, 
świadectwo o prawdziwym życiu: nie tylko o jego 
zasadach, ale o tym, że ono w ogóle istnieje i że 
można je osiągnąć. Ale osiągnąć tylko w jeden 
sposób: przez przyjęcie zwierzchnictwa Króla 
Prawdy, Jezusa. W życiu każdego człowieka 
jest wydarzenie, które wycisnęło piętno na jego 
życiu, tworząc „przedtem” i „potem”. Przed i po 
ukończeniu studiów, przed i po ślubie. Kto 
odkrywa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, 
nie ma wątpliwości, jak podzielić swoje życie: 
przed i po spotkaniu z Chrystusem. 
Przyjąć zwierzchnictwo Chrystusa Króla, uczynić 
Go królem naszego życia, oznacza przyjąć 
prawdę, czyli słuchać prawdy, którą On objawia 
swoimi słowami i czynami. Problem w tym, że 
my często nie chcemy ani znać, ani tym bardziej 
przyjąć prawdy. Jakże wygodny i 
niezobowiązujący jest świat kłamstwa, pozorów, 
złudnych obietnic. W takim świecie żyje się 
pozornie o wiele łatwiej, bo gdy coś przestaje 
nam pasować, zawsze można uciec w inne 
kłamstwo czy złudzenie, wymigać się od 
odpowiedzialności. Ale ile jest warte życie 
oparte tylko na kłamstwie? I gdzie takie życie 
ma kres? Czy nie zagraża mu unicestwienie w 
świecie pozorów i złudzeń? 
Bohater filmowy sam uczynił siebie królem 
życia, stanowił sam dla siebie punkt odniesienia. 
My natomiast chcemy przywrócić właściwe, tj. 
pierwsze miejsce Chrystusowi Królowi, by był 
Panem naszego serca, naszej rodziny, 
wspólnoty Kościoła czy Ojczyzny. Obyśmy byli 
Mu wierni w służbie Jemu samemu i ludziom. 
Obyśmy nie dawali powodu do słusznych 
zarzutów i do prześladowań z naszej winy. 
Niech ludzie, patrząc na nas, chwalą Boga, a nie 
złorzeczą Mu. Niech z naszych serc popłynie 
uwielbienie Chrystusa: „Króluj nam Chryste 
zawsze i wszędzie”. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata 
– 25 listopada    
6:00pm (Sobota) + Rafał Małyszko w 3 rocznicę 
śmierci 
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 

Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek 
7:00am W Bogu wiadomej intencji 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Księży 
Chrystusowców i Sióstr Misjonarek 
11:00am + Mirosław Wojtowicz w 4 rocznicę 
śmierci    
1:00pm ++ Eleonora i Antoni Karwowski w 
rocznicę śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Tadeusz Szlachta w 1 rocznicę 
śmierci 
 
Poniedziałek – 26 listopada  
8:00am   Za Parafian   
7:00pm + Janusz Antoni Guzik 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Adrianka 
z okazji urodzin 
7:00pm  + Filip Skibiński 
 
Wtorek – 27 listopada  
8:00am + Aniela Kocyłowska 
7:00pm + Leokadia Chlebowicz 
7:00pm  + Maria Król 
7:00pm  + Jan Małyszko 
 
Środa – 28 listopada 
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 
powrót do zdrowia dla Marianny 
7:00pm  Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo dla Ewy 
Tomszak z okazji z okazji 50 urodzin 
7:00pm ++ Teresa i Czesław Luter 
7:00pm  + Halina Dubicka w 6 rocznicę śmierci 
 
Czwartek – 29 listopada 
8:00am ++ Maria i Jan Stanio 
7:00pm  O nawrócenie i uzdrowienie dla 
Aleksandry i Sebastiana 
7:00pm  ++ Janina i Stanisław Kula  
7:00pm  + Józef Kula w 1 rocznicę śmierci  
 
Piątek – 30 listopada, świętego Andrzeja 
Apostoła 
8:00am ++ Irena i Witold Serwaccy 
8:00am   
7:00pm  + Zdzisław Dzierżanowski 
7:00pm ++ Halina i Stanisław Kosiński 
 
 
 
Sobota – 1 grudnia  
8:00am + Domicela Krzak 



9:00am  + John Gneuchtel 
 
I Niedziela Adwentu – 2 grudnia    
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am + Władysław Laya 
9:00am ++ Tekla i Jan Widawski za zmarłych z 
Rodziny 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Antosia 
z okazji 7 urodzin    
1:00pm + Albina Klimek w 3 rocznicę śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii z 
okazji urodzin 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 25 listopada 
zostaną ochrzczeni:   Olivia Lysy, 
Amelia Vanessa Koziara, Thomas 
Michal Stopa. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w 
środę, 5 grudnia 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 minął 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  18 listopada:  $ 10,873.00 
Składka diecezjalna:  $  2,469.00 
 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,    25 listopada zostanie zebrana 
druga składka na Seminarium Towarzystwa 
Chrystusowego w Poznaniu,  a w niedzielę 2 

grudnia 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! 
 
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
Księżom Chrystusowcom i 
Siostrom Misjonarkom 
Chrystusa Króla w dniu ich 
Święta Tytularnego życzymy, 
by Chrystus Pan zawsze 
królował w ich życiu i obficie 
im błogosławił, obdarzając  potrzebnymi 
łaskami. 
 

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


REKOLEKCJE ADWENTOWE  
Parafialne rekolekcje 
adwentowe dla dorosłych 
odbędą się w naszej Parafii w 
dniach od 8 do 12 grudnia 
2018r. Wygłosi je ks. Andrzej Orczykowski,SChr 
- sekretarz Generalny Towarzystwa 
Chrystusowego .  

 
RORATY 
Niedzielą  2 grudnia 
rozpoczynamy Adwent, czas 
czuwania, oczekiwania i 
zarazem przygotowania 
na narodzenie Zbawiciela 
oraz na powtórne 
przyjście Chrystusa w dniu Sądu Ostatecznego. 
W okresie Adwentu w naszej Parafii, Msze 
Święte Roratnie  będą odprawiane od 
poniedziałku do soboty o godz. 6:00am. W 
sobotę na Roraty w sposób szczególny 
zapraszamy młodzież. Roraty dla dzieci: w środy 
o godz. 7:00pm. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy! 
Dzieci prosimy o zaopatrzenie się w lampiony 
(można je nabyć w naszym sklepiku 
parafialnym). 

 

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. 
 

Zostań Darczyńcą w 
Szlachetnej Paczce 

Już po raz trzeci w Chicago i okolicach ruszyła 
akcja „Szlachetna Paczka USA”. Szlachetna 
Paczka to projekt społeczny, którego głównym 
celem jest materialna i mentalna pomoc 
rodzinom i osobom, które z niezależnych od 
siebie przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy 
wolontariuszy i liderów rejonów, którzy pracując 
z rodziną analizują jej sytuację i określają 
mechanizmy wychodzenia z biedy. Na tej 
podstawie darczyńcy przygotowują dedykowną 
pomoc odpowiadającą na potrzeby konkretnej 
rodziny. Zasadą projektu jest tzw. mądra pomoc, 
czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który 
daje rodzinom w potrzebie impuls do zmiany 
swego życia na lepsze. Zapoznaj sie z historiami 
rodzin w potrzebie wchodząc na 
www.springfoundation.org i zakładkę „Wybieram 
Rodzinę” 

 
 

http://www.springfoundation.org/


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.   
  
JUBILEUSZOWY KALENDARZ PARAFIALNY 

Biznesy, które chciałyby 
sponsorować 
Jubileuszowy Kalendarz 
Parafialny i umieścić 
swoją reklamę, proszę 
zgłaszać się do Pani 

Agnieszki Stankiewicz: (630)863-3933. Koszt 
$500.00 za 1/6 strony plus na każdej stronie w 
stopce. 
 
ARTYKUŁY RELIGIJNE Z ZIEMII ŚWIĘTEJ 

 

W weekend 1 i 2 
grudnia, będziemy 
gościć w naszym 
kościele  przedstawicieli 
katolickiej społeczności 

z ziemi świętej, którzy prezentują ręcznie 
wykonane figurki religijne i artykuły z drewna 
oliwnego. 
Dochód wspólnoty katolickiej zależy głównie od 
rzeźbienia i turystyki. Sprzedaż tych artykułów 
religijnych za granicą pomaga tym 
chrześcijanom przetrwać i zachować swoją 
społeczność. 
 
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 

 
PODZIĘKOWANIE 
 Parafia  Miłosierdzia  Bożego  w  Lombard  dziekuje 
 bardzo wszystkim sponsorom , którzy  przyczynili 
się dając wsparcie finansowe naszemu  Chórowi 
 im.sw.Jana Pawła II  do  wyjazdu  z  Koncertem 
Religijno -  Patriotycznym  w  100   Rocznicę 
 odzyskania  przez  Polske  Niepodległości 
do  Amerykańskiej   Częstochowy  w Pensylwani. 
 LISTA   SPONSORÓW  :  -   FIRMY 
 1. PLUS  LLC   - Kasia  Jankowska          - $   200 
 2. Kaczor & Associates , LTD                   - $  400 
 3. Polish & Slavic - Federal Credit  Union   $  1,000 
 4. Greg,s A  to  Construction  Inc.               $   100 
 5.  Chicago  Metal  Supply & Fabrication, Inc.       -  
 $   400 
 6.  Temida Tax  Solutions                         -  $   100 
 7.  Mantrose  Food  Mart & Deli LTD         - $    500 
 8.  Marzenna  i Wlodzimierz Schoeneich     $   100 
 9. ADVANCED  ACCOUNTING  of Chicagoland      - 
 $    200 
                              OSOBY  PRYWATNE : 
 1.  Lucyna  Rapacz                                    - $ 150 
 2.  Anonimowo                                          - $  200 
 3.  Anonimowo                                         -  $   20 
 4.  Taca  Niedzielna  dla  Choru              -  $ 1,108 
 
Chór jeszcze raz bardzo dziękuje sponsorom , a 
szczególnie chcemy    podziękować  Panu Wojtkowi 
 Zebali za  przygotowanie pięknego  baneru  z 
 napisem " WIELKIE   BÓG  ZAPŁAĆ " ,był to jego 
dar dla Chóru. 
               Wszystkim  zatem   DZIĘKUJEMY  !!!!     
WIELKIE   BÓG  ZAPŁAĆ !!!  

 
ŚWIECE NA STÓŁ WIGILIJNY 
Od kilku lat Siostry 
Misjonarki Chrystusa Króla 
prowadzą Dom Samotnej 
Matki św. Rodziny, w 
którym pomoc od chwili 
istnienia znalazło już 
ponad 90 kobiet i ponad 
140 dzieci.  Jest to jak 
dotąd jedyna placówka w 
naszej społeczności 
polonijnej o tym 
charakterze, która daje nie tylko schronienie, ale 
również stara się pomagać poprzez różnego 
rodzaju terapie, pomoc medyczną i materialną 
szczególnie matkom z dziećmi, które w wskutek 
przemocy domowej lub alkoholizmu mężów i 
ojców swoich dzieci znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej.  Dom utrzymuje 
się jedynie z dobrowolnych donacji 



ofiarodawców oraz dorocznego Pikniku na ten 
cel.  Kolejną inicjatywą, która ma wspomóc 
utrzymanie i prowadzenie tego Domu jest 
Świeczka na stół wigilijny.  W   niedzielę 9 
grudnia, będzie okazja do nabycia takiej 
świeczki na stół wigilijny, która niech będzie 
symbolem naszego dzielenia się z tymi, którzy 

czekają na naszą pomoc. Będzie to też okazją 

wsparcia remontu nowego Domu Samotnej 

Matki, który trwa od dziesięciu miesięcy. Za 

wszelkie wsparcie na ten cel składamy 
serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”. 
 
KOPERTY NA TACĘ   
W przedsionku kościoła są do 
odebrania zestawy 
niedzielnych kopert. Bardzo 
serdecznie prosimy o ich 
odbiór. Koperty z numerem 
posiadają rodziny, które są 
zapisane do naszej Parafii. Osoby, które 
regularnie uczestniczą w życiu naszej 
wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się do 
naszej Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły.  
 
BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o zbadanie 
ważności małżeństwa. 
Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w zakrystii. 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, która 
odbywa się od poniedziałku do 
czwartku od godziny 8:30am do 6:30pm. W 
piątek adoracja rozpoczyna się od godziny 
8:30am i trwa aż do soboty do godziny 
5:30pm. W niedzielę rozpoczyna się o godzinie 
8:00am i trwa do godziny 6:30pm.  
Całonocna adoracja odbywa się z piątku na 
sobotę.  
Osoby, które pragną adorować Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie jedną godzinę w 
tygodniu, prosimy o wypełnienie i oddanie 
deklaracji do koszyka, który jest w przedsionku 
naszego kościoła. Więcej informacji u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 
 

 

Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi 
Bożego kard. Augusta Hlonda 
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś 
naszej Ojczyźnie kard. Augusta Hlonda, biskupa 
i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela 
Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i 
naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym 
ojcem i opiekunem Polonii zagranicznej.  
Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku 
Tobie i synowską cześć ku Maryi 
Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia 
Twojego Imienia racz mi udzielić za 
wstawiennictwem sługi Bożego kard. Augusta 
Hlonda łaski, o którą pokornie proszę.  
Amen.  
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

 

Historia 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej (łac. Societas Christi pro Emigrantibus 
Polonis; ang. Society of Christ Fathers), popularnie: 
chrystusowcy (SChr, TChr), jest zgromadzeniem 
zakonnym na prawach papieskich, którego 
członkami są kapłani i bracia, o ślubach prostych 
(członkowie składają śluby czasowe, a następnie 
wieczyste: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa). 
Zgromadzenie założył 8 września 1932 roku kard. 
August Hlond, Prymas Polski, przy dużym 
współudziale ks. Ignacego Posadzego (założyciel 
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla) w Potulicach koło 
Nakła. Kard. A. Hlond przygotował 
też Konstytucje Zgromadzenia. Wspólnota otwarła 
własne seminarium duchowne oraz domy w 
Gnieźnie (1933), Poznaniu i Puszczykowie (1935), 
Dolsku (1937), a także wydawnictwo z zakładami 
poligraficznymi w Potulicach. Już w 1933 roku 
rozpoczęto wydawanie dwumiesięcznika 
poświęconego duszpasterstwu wśród Polaków na 
wychodźstwie pt. „Głos Seminarium Zagranicznego”, 
a od 1936 roku miesięcznika biblijno-liturgicznego pt. 
„Msza Święta”, następnie kwartalnika 
hagiograficznego pt. „Cześć Świętych Polskich”. 
Pierwsi chrystusowcy wyjechali do pracy 
duszpasterskiej wśród Polonii w 1937 roku do 
Paryża i Londynu, a w 1938 do Estonii. Liczba 

http://www3.tchr.org/historia


członków Zgromadzenia wzrosła w 1939 roku z 40 
do 184. 
W czasie II wojny światowej chrystusowcy pracowali 
oficjalnie w Bydgoszczy i w Generalnej Guberni, 
natomiast konspiracyjnie posługiwali w rejonie Pyzdr 
i Ostrowa Wielkopolskiego oraz na terenie Niemiec 
jako robotnicy wśród osób wywiezionych na 
przymusowe roboty. Za pozwoleniem władz 
okupacyjnych byli też kapelanami w obozach 
przejściowych. W tym okresie zginęło 26 członków 
Zgromadzenia, a po tajnych studiach teologicznych 
w Krakowie wyświęcono 43 nowych kapłanów. Po 
wybuchu II wojny światowej Dom Główny w 
Poznaniu i Dom Macierzysty w Potulicach zostały 
zajęte przez Niemców, Zgromadzenie utraciło cały 
swój majątek. 
Po wojnie odzyskano jedynie zniszczony dom na 
Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz dom w 
Puszczykowie. Od tej pory Dom Główny w Poznaniu 
stał się centrum Zgromadzenia. Powracający z 
rozproszenia wojennego chrystusowcy jako pierwsi 
włączyli się w pracę duszpasterską na Pomorzu 
Zachodnim. Ks. Florian Berlik TChr 6 maja 1945 
roku odprawił pierwszą Mszę Świętą w powojennym 
Szczecinie. Następnie swoją działalnością 
duszpasterską objęli tereny od Pyrzyc po Kamień 
Pomorski i Trzebiatów. Do dziś, mimo przekazania 
diecezji wielu parafii, chrystusowy obsługują 18 
placówek w archidiecezji szczecińskiej, pracują też w 
archidiecezjach gdańskiej i wrocławskiej oraz w 
diecezji koszalińskiej. 
Wyjazd do polonijnej pracy duszpasterskiej był po 
wojnie bardzo utrudniony. Bywały wielkie trudności z 
uzyskaniem paszportu, jednak nawet wtedy 
chrystusowy podejmowali posługę duszpasterską na 
emigracji. Aby zapewnić stały dopływ kandydatów do 
kapłaństwa, już w 1945 roku w Poznaniu otwarto 
bursę dla gimnazjalistów, którą po roku 
przekształcono na Niższe Seminarium Duchowne. 
Istniało ono z przerwą do 1962 roku. Powrócono 
również do koncepcji utworzenia własnego 
Wyższego Seminarium Duchownego. Studium 
filozofii powstało w 1948 roku w Ziębicach, a dwa 
lata później otwarto studium teologii w Poznaniu. 
W 1948 roku, dokładnie 22 października, w 
Warszawie zmarł Założyciel Towarzystwa 
Chrystusowego kard. August Hlond, Prymas Polski. 
W 1964 roku Zgromadzenie uzyskało zatwierdzenie 
Stolicy Apostolskiej, kolejne lata to szybki rozwój 
struktur zakonnych, a w następnych powstają nowe 
liczne placówki. Po „odwilży” 1957 roku, kiedy łatwiej 
można było otrzymać paszporty, Zgromadzenie na 
szerszą skalę podejmowało misję zagraniczną. 
Księża i bracia zakonni wyjeżdżali do nowych 
krajów, na inne kontynenty, podejmując tam pracę 
duszpasterską. W 1976 roku Zgromadzenie 
posiadało już 124 domy zakonne i ośrodki 
duszpasterskie, prowadziło duszpasterstwo 

parafialne w 34 placówkach na Pomorzu Zachodnim 
i na Dolnym Śląsku oraz w 84 placówkach za 
granicą; liczyło już 373 członków (w tym 217 
kapłanów). Pod jurysdykcję Zarządu Generalnego w 
Poznaniu podlegało 6 zagranicznych prowincji: 
amerykańska – z siedzibą w Lombard (Ilinois), 
brazylijska – z siedzibą w Kurytybie, australijska – z 
siedzibą w Sydney, angielska – z siedzibą w 
Londynie, francuska – z siedzibą w Hesdingneul-les-
Bethune (obecnie w Aulnay-sous-Bois) i niemiecka – 
z siedzibą w Essen. 
Aktualnie (stan na dzień 2 kwietnia 2011 r.) 
zgromadzenie liczy 458 członków, w tym 393 
kapłanów, 20 braci zakonnych, 37 kleryków i 8 
nowicjuszy, realizuje swoją misję w 6 prowincjach 
zagranicznych oraz w części obejmującej Polskę 
oraz tzw. Delegaturę Wschodnią; razem w 20 
krajach (Polska, Brazylia, USA, Kanada, Australia, 
Nowa Zelandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, 
Holandia, Włochy, Węgry, Wielka Brytania, RPA, 
Irlandia Pn., Islandia, Ukraina, Białoruś, Kazachstan i 
Rumunia). 
Dom Główny Zgromadzenia oraz Kuria Generalna 
znajduje się w Poznaniu. Wyższe Seminarium 
Duchowne Towarzystwa Chrystusowego ma swoją 
siedzibę w Domu Głównym, kształci kleryków z 
Polski, ale także z krajów, gdzie osiedlają się Polacy 
(USA, Brazylia, Niemcy, Ukraina, Białoruś). 
Kandydaci do kapłaństwa najpierw odbywają roczny 
nowicjat w Mórkowie koło Leszna, a następnie przez 
6 kolejnych lat kontynuują formację w seminarium 
duchownym. Kandydaci na braci zakonnych po 
aspirandacie i nowicjacie odbywają kilkuletni juniorat. 
Formacja intelektualna członków Zgromadzenia 
oprócz studiów filozoficzno-teologicznych  obejmuje 
także problemy duszpasterstwa emigracyjnego i 
naukę języków obcych. Biblioteka Seminaryjna im. 
ks. Jana Jabłońskiego TChr w Poznaniu gromadzi 
materiały (szczególnie prasę emigracyjną, m.in. 
cenny zbiór prasy Jana Kowalika) do dziejów 
emigracji polskiej. 
oprac. ks. dr Marek Grygiel TChr 

 

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. Opiekunem ministrantów jest ks. 
Piotr Janas SChr. 
 
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+. 28 
listopada do Centrum Pastoralnego zapraszam 
grupę 16+ na spotkanie zatytułowane: CZY 
MOŻNA ZROZUMIEĆ RODZICÓW I INNYCH. 
W Adwencie w każdą sobotę zapraszam młodzież 
na Roraty o godz. 6am, a po - na pyszne 
śniadanko.  
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! 
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” 

http://bit.ly/2w65Pow
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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 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 
 

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


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. 

 

 
WYDARZYŁO SIE !!! 

KONCET PATRIOTYCZNO-RELIGIJNY!! 
 

 
 

 

 

 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Potrzebna osoba do opieki nad dwójką dzieci na 

dojazd w Carol Stream. Praca w  środy i piątki. 

Kontakt: Kaśka 773-447-5608. 

 Przyjmę na pokój kobietę do wspólnego 

zamieszkania w Addison. Kontakt: Zofia: (630) 

489-7596 

 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 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 

 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 

 


