Księża i siostry:
ks. Mirosław Stępień, SChr – proboszcz
ks. Piotr Janas, SChr – wikariusz
ks. Piotr Nowacki, SChr – wikariusz
ks. Tomasz Pietrzak, SChr – wikariusz
s. Jadwiga Kokolus, MChR – zakrystianka
s. Krystiana Pucik, MChR – sekretarka
Rada parafialna:
Przewodniczący Rady:
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544
Sekretarz: Fryderyka Kubica (630) 306-2665
Komisja Liturgiczna: Jadwiga Pajor (773) 5057442
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630) 543-3819
Fryderyka Kubica (630) 306-2665
Komisja Kulturalna:
Agnieszka Stankiewicz (630) 863-3933
Komisja Imprez:
Jolanta Smoter (630) 740-2749
Marek Gracz (630) 400-7338
Komisja Charytatywna: Marta Penc (630) 4560603
Komisja Gospodarcza:
Adam Jakubek (630) 280-9102
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544
Damian Mazur (773) 567-6652
Stanisław Bujak (630) 543-2156
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 2 grudnia
Adwentu

– Pierwsza Niedziela

Wejście:
Zdrowaś Bądź Maryja (34)
Ofiarowanie:
Oto Pan Bóg przyjdzie (24)
Komunia św.:
Pan Jezus już się zbliża (154)
Dziękczynienie:
Niech żyje Jezus ( 185)
Zakończenie:
Spuśćcie nam na ziemskie niwy ( 30)
Czytania:
Jr 33,14 - 16 Ps 25 1Tes 3,12-4.2
Łk 21, 25-28. 34-36

Psalm responsoryjny
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
+ Dziś wyczułam jak bardzo
pragnęła modlitwy pewna dusza
konająca. Modliłam się tak
długo, aż uczułam, że już
skonała. O, jak bardzo
potrzebują dusze konające
modlitwy. O Jezu, natchnij dusze, aby się często
modliły za konających. (Dz 1015)
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.
Pierwsza Niedziela Adwentu
Łk 21,25 – 28. 34-36
Oczekiwanie na powtórne przyjście Pana
W nasze ziemskie życie jest wpisane
„oczekiwanie”. Ciągle na kogoś albo na coś
czekamy. Oczekiwanie dotyczy również naszej
kondycji duchowej. Jest to postawa wyjątkowo
aktualna w Adwencie, który przygotowuje nas na
przyjście Pana w łaskach Świąt Jego
Narodzenia oraz na Jego powtórne przyjście
przy końcu czasów. Ten sam Pan, który narodził
się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych”, jak wyznajemy w
Credo. A wtedy „triumf Boga nad buntem zła
przyjmie formę Sądu Ostatecznego, po ostatnim
wstrząsie kosmicznym tego świata, który
przemija” (KKK 677).
Ewangelista Łukasz przywołuje zapowiedź
Jezusa, że pośród wielu przerażających
znaków, które się pojawią, jeden przyćmi je
wszystkie: objawienie się Jego jako Pana
chwały. „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego na obłoku z wielką mocą i
chwałą”. Dla uczniów Jezusa nie będzie to dzień
lęku, ale ufności. Aby przyjąć postawę ufności w
dniu ostatecznym wymaga to przygotowania i
przemiany naszego życia. Dlatego w Adwencie
musimy wcielić w życie zalecenie samego
Jezusa: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca
nie były ociężałe […] Czuwajcie więc i módlcie

się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć
przed Synem Człowieczym”.
Przyjście
Boga
do
nas
jest
wielkim
wydarzeniem. Dlatego samo oczekiwanie na
Pana zakłada naszą gotowość na spotkanie z
Nim. Temu ma służyć nasza czujność i prośba
słowami Psalmisty: „Daj mi poznać, Twoje drogi,
Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”.
Wszystko po to, żebyśmy stawali się „coraz
doskonalszymi” na przyjście Pana, odnieśli
zwycięstwo nad sobą oraz uporządkowali swoje
życie. Na co według wskazówek Jezusa musimy
zwrócić uwagę? Chodzi o czujność i rozwój
modlitwy, abyśmy wskutek nieumiarkowania nie
ulegli ociężałości serca, swoistej znieczulicy na
sprawy Boże, a zatrzymali się jedynie na
troskach doczesnych.
Patrzymy każdego dnia na niepewne ludzkie
oczekiwania: żeby przedłużyć umowę o pracę,
spotkać się z najbliższymi, doświadczyć
zrozumienia czy otrzymać godziwą zapłatę za
swój wysiłek. Uświadamiamy sobie również, że
jako chrześcijanie przesuwamy się w kolejce do
spotkania z zapowiadanym przez proroków
Oblubieńcem. I niecierpliwie oczekujemy, mając
świadomość, że Jezus chce się z nami spotkać,
a dla każdego z nas ma dobrą wiadomość.
Potrzeba nam więc autentyczności i głębi w tym
spotkaniu, a nie drogi na skróty. Rozpoczynając
nowy rok kościelny i liturgiczny, bądźmy w
szczególny sposób świadkami konkretnych
gestów miłosierdzia wobec bliźnich. Podejmijmy
pracę nad budzeniem czujności serca,
porządkowaniem
swoich
pragnień,
złych
przyzwyczajeń czy przewrotnych myśli, nad
eliminowaniem zaniedbań. Niech pomocą w
otwarciu na kolejne łaski, jakie Bóg przygotował
dla nas, staną się: medytacja tekstów biblijnych,
poranne roraty, adwentowe ćwiczenia duchowe i
dobrze przygotowana spowiedź.
Jak śpiewają „Siewcy Lednicy”:
Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na
spotkanie.
I tęsknie prosimy z ufnością: Przyjdź, Panie
Jezu!
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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 70 urodzin
Poniedziałek
–
3
grudnia,
świętego
Franciszka Ksawerego
6:00am Za Parafian
6:00am Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla marka z okazji 60 urodzin
7:00pm + Rafał Małyszko
7:00pm ++ Maria i Stanisław Gut, Bronisława i
Jan Jarząbek
Wtorek – 4 grudnia, świętej Barbary
6:00am + Antoni Mucek w rocznicę śmierci
6:00am O Boże błogoslawieństwo dla Mamy z
okazji urodzin
7:00pm + Teofil Staszel w 1 rocznicę śmierci
7:00pm + Edmund Bartulewicz
Środa – 5 grudnia
6:00am ++ Zbigniew Kaczmarczyk i zmarli z
Rodziny
7:00pm + Janusz Antoni Guzik
7:00pm ++ Zofia, Edmund i Krzysztof
Chowaniec
7:00pm ++ Danuta i Leszek Podroużek
Czwartek – 6 grudnia, świętego Mikołaja
biskupa
6:00am
O Boże błogosławieństwo dla
Kapłanów posługujących w Lombard
7:00pm O Boże błogosławieństwo, potrzebne
łaski i Dary Ducha świętego dla dla Aleksandry
w dniu 18 urodzin
7:00pm + Tadeusz Kożański w 25 rocznicę
śmierci
7:00pm + Halina Dubicka
Piątek – 7 grudnia, świętego Ambrożego
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Ryszarda
Dąbrowskiego z okazji urodzin
6:00am W pewnej intencji Bogu wiadomej
7:00pm + Małgorzata Kutacha

Sobota – 8 grudnia, Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny
8:00am + Maria Dzierżek
9:00am + Polly Strzewski
12:00pm + Anna Kozłowska w 7 rocznicę
śmierci
II Niedziela Adwentu – 9 grudnia
6:00pm (Sobota) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Marka
6:00pm (Sobota) + Janusz Guzik w miesiąc po
śmierci
7:00am O Boże błogosławieństwo, dalsze łaski i
opiekę Matki Najświętszej dla Ryszarda w
kolejną rocznicę urodzin
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Zofii Cygan z okazji urodzin
11:00am + Józefa Remut w 27 rocznicę śmierci
1:00pm ++ Jadwiga i Eugeniusz Łupińscy w 8
rocznicę śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm W intencji Przyjaciół i Dobrodziejów
naszej Parafii
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W sobotę 22 grudnia zostanie
ochrzczony:
Adam John
Polaczyk.
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
Spotkanie dla Kandydatów i ich
Rodziców (którzy nie uczestniczyli
w spotkaniu 1 grudnia) odbędzie się
8 grudnia 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.
Zapisy do Bierzmowania w 2019r. zostały
zakończone.
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 25 listopada: $ 9,815.00
Składka na Seminarium: $ 5,326.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 2 grudnia zostanie zebrana
druga składka na spłatę długu budowy naszego
Kościoła, a w niedzielę 9 grudnia na Fundusz
Emerytalny Księży Zakonnych.
Z ŻYCIA PARAFII
ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ FACEBOOK'U.
Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia
Miłosierdzia Bożego w Lombard"

Adres
naszej
strony
www.milosierdzie.us

parafialnej:

Na stronie internetowej, www.milosierdzie.us,
istnieje możliwość finansowego wspierania
naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE" przez
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary .
Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać!
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).
PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ADWENT I
BOŻE NARODZENIE W SANKTUARIUM
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W LOMBARD
RORATY:
od poniedziałku do soboty: godz. 6:00am
dla dzieci: środa 7:00pm, dla młodzieży: sobota
6:00am
W CZASIE ADWENTU NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ
O 8:00 RANO
REKOLEKCJE ADWENTOWE: poprowadzi ks.
Andrzej Orczykowski SChr
od soboty, 8 grudnia (od Mszy św. o godz.
6:00pm) do środy, 12 grudnia
Nauki rekolekcyjne podczas wszystkich Mszy
św.
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA –
przed Świętami
od poniedziałku do środy (17-19 grudnia):
6:00am – 8:00am oraz 6:00pm – 8:00pm
sobota, 22 grudnia: 6:00am – 8:00am
niedziela, 23 grudnia: podczas wszystkich Mszy
św.
PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA
Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia –
poniedziałek
Roraty: 6:00am
Msza św. dla dzieci oraz ich rodziców: 7:00pm
Msza św. w nocy: 9:30pm
Pasterka: 12:00am
Boże Narodzenie, 25 grudnia – wtorek

Msza św.: 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm
św. Szczepana, 26 grudnia – środa
Msze św.: 8:00am, 10:00am, 12:00pm, 7:00pm
Niedziela św. Rodziny, 30 grudnia – niedziela
Msze św.: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm,
3.30pm, 7:00pm
Koronka do Bożego Miłosiedzia: 3:00pm
św. Sylwestra – 31 grudnia – poniedziałek
Msza św.: 8:00am
Msza św. na zakończenie 2018 roku oraz
nabożeństwo dziękczynne za łaski otrzymane w
2018 roku: 7:00pm
Nowy Rok, 1 stycznia 2019 – wtorek
Msze św.: 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm,
7:00pm
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego, 6
stycznia – niedziela
Msze św.: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm,
3.30pm, 7:00pm
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm
OPŁATEK PARAFIALNY:
5 stycznia – sobota: 6:30pm - w Kings Hall
Banquets – Lombard
KONCERT KOLĘD
12 stycznia - po Mszy św. o godz. 7:00pm
ŚWIĄTECZNE „SIANKO”
W III i IV Niedzielę Adwentu (16
i 23 grudnia) młodzież naszej
parafii będzie sprzedawać w
przedsionku kościoła sianko na
wigilijny stół.
ADWENTOWE
DRZEWKO
ŻYCZLIWYCH
SERC
Po raz kolejny w naszym kościele jest
organizowane
"Drzewko Życzliwych Serc".
Jeśli masz pragnienie podzielania się z innymi,
sprawienia komuś radości w nachodzące święta,
weź karteczkę z choinki stojącej w przedsionku
naszej świątyni.
Zakup “Gift Card” w danym sklepie i przynieś ją
do kościoła do niedzieli 23 grudnia.

Kartki z “Gift Card” prosimy wrzucać do
specjalnego pudełka stojącego przy choince.
Będą nimi obdarowani potrzebujący i biedni
ludzie.
Prosimy nie przyniosić prezentów w innej
postaci.
PODZIĘKOWANIE!!!
Serdeczne podziękowanie dla pana Jakuba
Ligęza z Anchor Express za kolejną pomoc w
wysyłce paczek do Rodzinnego Domu Dziecka
w Tarnobrzegu. Pan Jakub , jak co roku wysłał
paczki do Polski nie biorąc żadnej opłaty, jest to
dla
nas
drogocenna pomoc, ponieważ
wszystkie
pieniądze,
które
otrzymaliśmy
możemy przeznaczyć na prezenty dla dzieci.
Serdeczne Bóg Zapłać!!
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”

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 7 grudnia o 9:00pm, 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

Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty
w biurze parafialnym lub w zakrystii.

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

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.

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.

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...

Dekalog to kontemplowanie Chrystusa
Patrząc na Chrystusa widzimy piękno, dobro i
prawdę. A Duch Święty rodzi takie życie, które
podążając za tymi Jego dążeniami wyzwala w nas
nadzieję, wiarę i miłość - mówił papież podczas
katechezy.
„Dekalog dla nas chrześcijan jest kontemplowaniem
Chrystusa, aby nas otworzył na przyjęcie Jego
serca, Jego pragnień, Jego Ducha Świętego” –
powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej
audiencji ogólnej w Watykanie. Papież podsumował
w niej cykl katechez poświęconych Dziesięciorgu
Przykazaniom. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało
dziś 7 tys. wiernych. Oto tekst papieskiej katechezy
w tłumaczeniu na język polski:
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W
dzisiejszej
katechezie,
wieńczącej
cykl
poświęcony Dziesięciorgu Przykazaniom możemy
jako temat kluczowy użyć kwestii pożądań. Pozwala
nam on prześledzić przemierzoną drogę i
podsumować przebyte etapy, odczytując tekst
Dekalogu zawsze w świetle pełnego objawienia w
Chrystusie.
Zaczęliśmy od wdzięczności jako podstawy relacji
zaufania i posłuszeństwa. Widzieliśmy, że Bóg
niczego nie żąda, nie dawszy nam wcześniej
znacznie więcej. Zachęca nas do posłuszeństwa,
aby wyrwać nas z iluzji bałwochwalstwa, które mają
nad nami wielką władzę. Istotnie poszukiwanie swej
samorealizacji w bożkach tego świata ogałaca nas i
zniewala, natomiast tym co daje nam szlachetność i
wartość, to relacja z Nim, który w Chrystusie czyni
nas swymi dziećmi ze względu na swe ojcostwo
(por. Ef 3,14- 16).
Pociąga to za sobą proces błogosławienia i
wyzwolenia, będący prawdziwym, autentycznym
odpoczynkiem. Jak mówi Psalm: „Dusza moja
spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje
zbawienie” (Ps 62, 2).
To wyzwolone życie staje się akceptacją naszej
historii osobistej i jedna nas z tym, co przeżyliśmy od
dzieciństwa aż do chwili obecnej, czyniąc nas
dorosłymi i zdolnymi do przywiązywania właściwej
wagi do rzeczywistości i osób naszego życia. Tą
drogą wkraczamy w relację z bliźnim, która
wychodząc z miłości, jaką Bóg okazuje w Jezusie
Chrystusie jest powołaniem do piękna wierności,
wielkoduszności i autentyczności.
Jednak, aby tak żyć, to znaczy w pięknie wierności,
wielkoduszności i autentyczności w potrzebujemy
nowego serca, w którym zamieszkałby Duch Święty
(por. Ez 11, 19; 36, 26). Jak dochodzi do tego
„przeszczepu serca”? Z serca starego na serce
nowe: przez dar nowych dążeń (por. Rz 8, 6), będąc
czujnymi na słowa, które zasiewa w nas łaska Boża,
szczególnie przez Dziesięć Przykazań, które Jezus
doprowadził do pełni, jak uczy On w „Kazaniu na

Górze” (por. Mt 5, 17-48). Istotnie rozważając życie
opisane przez Dekalog, czyli życie wdzięczne,
wolne,
autentyczne,
błogosławiące,
dojrzałe,
strzegące i miłujące życia, wierne, szczodre i
prawdomówne, niemal tego nie zauważając
znajdujemy się w obliczu Chrystusa. Dekalog jest
Jego „zdjęciem rentgenowskim”, opisuje Go jak
negatyw fotograficzny, pozwalający by ukazało się
Jego oblicze - jak w Świętym Całunie. W ten sposób
Duch Święty zapładnia nasze serce, umieszczając w
nim pragnienia, które są Jego darem, dążnościami
Ducha. Trzeba pożądać według Ducha, pożądać w
rytmie Ducha, według muzyki Ducha. Patrząc na
Chrystusa widzimy piękno, dobro i prawdę. A Duch
Święty rodzi takie życie, które podążając za tymi
Jego dążeniami wyzwala w nas nadzieję, wiarę i
miłość.
W ten sposób pełniej odkrywamy, co to znaczy, że
Pan Jezus nie przyszedł, aby znieść prawo, ale je
wypełnić, aby je rozwijać, i podczas gdy prawo
według ciała było serią nakazów i zakazów, to to
samo prawo według Ducha staje się życiem (por. J
6, 63; Ef 2,15), ponieważ nie jest już jakąś normą,
ale ciałem Chrystusa, który nas kocha, poszukuje,
przebacza nam, pociesza, a w Swoim ciele odtwarza
jedność
z
Ojcem,
utraconą
z
powodu
nieposłuszeństwa grzechu. W ten sposób dosłowna
negatywność w wyrażeniu przykazań: nie kradnij, nie
zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa zamienia
się w postawę pozytywną. Miłuj, w dążenia
zasiewające pozytywność. To właśnie jest pełnią
prawa, którą przyniósł nam Jezus.
W Chrystusie i tylko w Nim Dekalog przestaje być
potępieniem (por. Rz 8,1) i staje się autentyczna
prawda życia ludzkiego, czyli pragnieniem miłości,
pragnieniem czynienia dobra, radości, pokoju,
cierpliwości,
uprzejmości,
dobroci,
wierności,
łagodności, opanowania. Od tych zakazów
przechodzimy do postawy pozytywnej serca, które
się otwiera mocą Ducha Świętego.
Temu właśnie służy poszukiwanie Chrystusa w
Dekalogu: aby zapłodnić nasze serce, żeby poczęło
miłość i otworzyło się na dzieło Boga. Kiedy człowiek
spełnia chęć życia według Chrystusa, to otwierają
się wówczas drzwi do zbawienia, które może
nadejść tylko dlatego, że Bóg Ojciec jest szczodry i,
jak mówi Katechizm, „pragnie, abyśmy Go pragnęli”
(2560).
Jeśli złe pragnienia niszczą człowieka (por. Mt 15,
18-20), to Duch Święty składa w naszych sercach
swe święte pragnienia, które są zalążkiem nowego
życia (por. 1 J 3,9). Istotnie nowe życie nie jest
tytanicznym wysiłkiem, by żyć zgodnie z jakąś
normą, ale to sam Duch Boży zaczyna prowadzić
nas wprost do swoich owoców, w szczęśliwym
zestrojeniu między naszą radością bycia miłowanymi
a Jego radością kochania nas. Spotykają się dwie

radości, radość Boga, który nas miłuje i nasza
radość, ponieważ jesteśmy miłowani.
Oto, czym jest Dekalog dla nas chrześcijan:
kontemplowaniem Chrystusa, aby nas otworzył na
przyjęcie Jego serca, Jego pragnień, Jego Ducha
Świętego. Dziękuję.

GRUPY PARAFIALNE
OAZA DZIECI BOŻYCH
Dzieci zapraszamy na spotkania Oazy
Dzieci Bożych, które odbywają w
czwartki o godz. 18:30 w Centrum
Pastoralnym:
w 1 i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 lat,
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.
Spotkania rozpoczną się od października.
Opiekunem grupy jest siostra Magda.
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

W miesiącu grudniu spotkania będą
odbywać się dla obu grup młodzieżowych
(12-15 lat i 16+) razem. Z racji Adwentu
spotykamy się w każdą SOBOTĘ na
RORATACH o godz. 6am, a po - na pysznym
śniadanku.
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) 2688766. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.
APOSTOLAT MARGARETKA
Osoby należące do grupy modlitewnej
Margaretka codziennie modlą się za
kapłanów. Spotkania grupy odbywają
się w każdą ostatnią niedzielę
miesiąca po Mszy świętej o godz.
9:00am. Opiekun grupy: ks. Tomasz.
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
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
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156.
GRUPA PRO-LIFE
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w
obronie życia dzieci nienarodzonych
przy klinice aborcyjnej „Advantage” w

panem

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) 4423755
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W drugie soboty miesiąca o godz.
3:00pm w Centrum Pastoralnym
odbywają się spotkania członków
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych
zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło:
6249764

630)

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 !!!
UROCZYSTOŚĆ JEZUS A CHRYSTUS A
KRÓLA WSZECHŚWIATA!!
Nasi kapłani ponawiają sw oje śluby
zakonne w obec wszystkich parafian.

OGŁOSZENI A DROBNE














Oddam za małą kwotę kupony różnych
materiałów i odzież damską. Kontakt: Barbara:
(630)613523
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)6683587











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)4916985

