
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 13 stycznia    – Niedziela Chrztu 
Pańskiego  
Wejście: 

Bóg się rodzi (41) 
Ofiarowanie:  

O Gwiazdo Betlejemska ( 69). 
Komunia św.:  

Ach witajże pożądana (36) 
Dziękczynienie: 

W dzień Bożego narodzenia (82) 
Zakończenie: 
Niechaj będzie głośno wszędzie ( 66) 
 
Czytania:   
Iz 40 ,1-5. 9-11  Ps 104  Tt 2, 11-14. 3, 4-7 
Łk 3, 15-16. 21-22   
 
Psalm responsoryjny 

 Chwal  i  błogosław, duszo  moja  Pana. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny 
Poznaję wewnętrzny ślub duszy 
z Bogiem, który na zewnątrz nic 
nie pociąga za sobą, jest czysty 
akt wewnętrzny duszy z Bogiem. 
Łaska to pociągnęła mnie w sam 
żar miłości Bożej, poznałam 
Troistość Jego i absolutną jedność Istoty Jego. 
Łaska ta jest  odmienną od wszystkich łask, jest 
tak wysoce duchowna, że niedokładny mój opis 
o niej, ani cienia nie umie wyrazić. (Dz 1020) 

 
ROZWAŻANIA 

Niedziela Chrztu Pańskiego  
Łk  3, 15-16. 21-22   
W Święto Chrztu Pańskiego 
wpatrujemy się w pokornego 
Jezusa, który wraz z całym 
ludem przystąpił do chrztu, 
którego udzielał Jan w Jordanie. 
W trakcie modlitwy dochodzi do 
niecodziennej sytuacji: na 
Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba słychać 
głos Ojca: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, 
w Tobie mam upodobanie». Jezus objawia się w 
tej scenie jako wzór człowieka modlitwy. 
To właśnie scena znad Jordanu stanowi punkt 
zwrotny w życiu Jezusa i jest momentem 
inaugurującym Jego mesjańską misję. Od tego 
momentu Jezus z Nazaretu staje się osobą 
publiczną. Pokazuje, że łączy się solidarnie z 
grzesznikami, choć sam nie jest grzesznikiem. 
Królowie, kapłani i prorocy bywali namaszczani 
olejem. Jezus przewyższa ich wszystkich, 
ponieważ jest „namaszczony” Duchem Świętym, 
który Go najściślej łączy z Bogiem. Jezus 
wstępując do Jordanu uświęcił wodę, która stała 
się symbolem oczyszczenia i udziału w Jego 
tajemnicy. Jak naucza papież Franciszek,  
„Urodziliśmy się dwukrotnie: najpierw do życia 
naturalnego, a po raz drugi, dzięki spotkaniu z 
Chrystusem w źródle chrzcielnym. Tam 
umarliśmy dla śmierci, aby żyć jako dzieci Boże 
na tym świecie. Tam staliśmy się ludźmi, tak jak 
sobie tego nigdy nie wyobrażaliśmy. Właśnie 
dlatego wszyscy musimy szerzyć woń krzyżma, 
którym zostaliśmy namaszczeni w dniu naszego 
chrztu” (Audiencja generalna, 2.08.2017). 
Krzyżmo święte jest oliwą zmieszaną z 
balsamem i poświęconą uroczyście przez 
biskupa w Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy 
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Krzyżma. Nazwa Krzyżmo wywodzi się z 
Imienia: Chrystus (Christus - Chrisma - 
Krzyżmo). Symbolizuje Chrystusa, w którym 
człowieczeństwo jest złączone z Bóstwem. 
Przy poświęceniu wypowiada się długą 
modlitwę. W pierwszej części nawiązuje ona do 
gałązki oliwnej, niesionej Noemu po potopie, 
namaszczenia Aarona i Dawida, przede 
wszystkim zaś do namaszczenia Jezusa 
Chrystusa po chrzcie w Jordanie. W drugiej 
części modlitwa uprasza o to, by namaszczeni 
krzyżmem, oczyszczeni od zepsucia, stali się 
świątynią Bożego majestatu i byli wonnością 
Chrystusa, od którego wywodzi się nazwa 
chryzmy. Dzisiaj krzyżma używa się w 
namaszczeniu po chrzcie, przy bierzmowaniu, 
święceniach kapłańskich (biskup i prezbiter), 
poświęceniu ołtarza i kościoła. 
Woń krzyżma jest wezwaniem, byśmy roznosili 
w naszym życiu „woń Chrystusa”. Chodzi o to, 
byśmy przez bliskość z Chrystusem, 
zjednoczenie z Nim w miłości, mogli rozwijać 
podstawowe powołanie, które otrzymaliśmy na 
chrzcie – chodzi o powołanie do świętości. 
Dokonuje się to przez wytrwałą modlitwę, która 
ma stawać się miłą Bogu jak woń kadzidła. 
Stawanie się człowiekiem modlitwy sprawia, że 
w swoim życiu, dzięki obecności Ducha 
Świętego, upodabniamy się do Chrystusa i 
pełnimy wolę Bożą. Jeśli będziemy 
promieniować świętością, to wtedy inni będą 
mogli zobaczyć w nas autentycznych świadków 
obecności Boga w świecie. To świadectwo 
wyraża się we wzajemnej miłości. I jest znakiem, 
również dla tych, którzy nie znają Chrystusa, że 
źródłem miłości i dobroci jest Trójjedyny Bóg. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
13 stycznia, Uroczystość Chrztu Pańskiego    
6:00pm (Sobota) ++ Janina i Zbigniew Borla 
7:00am + Eugenia Blicharz  
9:00am + Romana Knapik w 3 rocznicę śmierci 
11:00am ++ Marlena i Ryszard Bogacki    
1:00pm + Krystyna Grdeń w 1 rocznicę śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Stanisław Pokoleńczuk w 22 rocznicę 
śmierci 
Poniedziałek – 14 stycznia    
8:00am   + Eugenia Blicharz  
8:00am  + Zdzisław Drelich  
8:00am  + Janusz-Antoni Guzik w dniu 
pogrzebu w Polsce  

7:00pm  ++ Adolf i Teresa Makowiecki  
Wtorek – 15 stycznia 
8:00am   Za Parafian  
8:00am  Dziękczynna za szczęśliwe 
zakończenie prac budowlanych i o Boże 
błogosławieństwo dla Krystyny z okazji urodzin  
7:00pm  + Eugenia Blicharz  
 
Środa – 16 stycznia      
8:00am   O Dary Ducha świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Michael Nosek z okazji urodzin 
8:00am  + Jan Kozieński 
7:00pm  + Eugenia Blicharz 
 
Czwartek – 17 stycznia, świętego Antoniego 
8:00am  + Eugenia Blicharz  
8:00am  + Bożena Wieczorek  
8:00am  + Władysław Kaczmarczyk  
7:00pm   + Danuta Jąkała  
 
Piątek – 18 stycznia,     
8:00am + Eugenia Blicharz   
8:00am + Józef Żelazko w 8 rocznicę śmierci  
7:00pm  + Daniel Bozowski w 3 rocznicę śmierci  
 
Sobota – 19 stycznia  
8:00am Dziękczynna za oddanie rodziny 
Pyrzyńskich Niepokalanemu Sercu Maryi i 
Jezusowi  
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i 
Małgorzaty z okazji 16 rocznicy ślubu 
 
20 stycznia, Druga Niedziela Zwykła    
6:00pm (Sobota) + Eugenia Blicharz 
7:00am + Kazimierz Woźniak w rocznicę śmierci  
9:00am ++ Henryk Karczewski i Czesława 
Karczewska 
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę  Matki Bożej dla 
Aleksandry z okazji 15 urodzin    
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Aleksandry Pawlikowski w 
rocznicę urodzin 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Eugenia Blicharz 
 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
W niedzielę 13  stycznia  
zostaną ochrzczeni: Filip Jakub 
Urbaniak; Sofia Maria Atsev; 
Adriana Babiński. 



Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 23 stycznia o godz. 
7:40pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE 
Kolejne spotkanie dla Kandydatów i 
ich Rodziców odbędzie się 2 lutego 
2019r, a dla tych którzy nie mogą 9 
lutego (wybierz jeden termin) 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  6 stycznia:  $ 11,063.00 
Składka na spłatę długu:  $  11,882.00 
Pledges:  $  805.00 
Nowy Rok:  $  7,364.00 
Opłatek:  $  3,575.00 
Kawiarenka:  $  200.00 
Sklepik:  $  5,273.00 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,    20 stycznia zostanie zebrana 
druga składka na spłatę długu budowy naszej 

świątyni. 

Z ŻYCIA PARAFII  

ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA 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! 
 
ADWENTOWE DRZEWKO ŻYCZLIWYCH 
SERC - PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia 
naszej akcji „ Adwentowe Drzewko Życzliwych 
Serc”, za okazane serce na ludzkie potrzeby 
składamy serdeczne podziękowania. Ogólna 
zebrana suma wynosi $ 8, 913.00.  
Wszystkim Serdeczne Bóg Zapłać !!! 
 

KOLĘDA 
Święta Bożego Narodzenia niosą ze 
sobą atmosferę miłości, braterstwa i 
radości. Pięknym zwyczajem jest 
odwiedzanie w tych dniach 
świątecznych swoich krewnych, 
przyjaciół, a także ludzi 
opuszczonych. Nic więc dziwnego, 
że w tym odwiedzaniu bliskich - 
swoich parafian, biorą udział 
duszpasterze. Błogosławieństwo 
kolędowe domów i mieszkań i znaczenie kredą 
drzwi mieszkań ma swoją głęboką wymowę. 
Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego 
Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka 
paschalnego miało chronić dom i jego 
mieszkańców od nieszczęścia, było także 
publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty 
religijnej się należy. Również chrześcijanie 
przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej 
przynależności do Kościoła. Chciejmy 
odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach 
przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, 
w duchu modlitwy, szczerej i serdecznej 
rozmowy z kapłanem odwiedzającym. W 
związku z powyższym prosimy o wypełnienie 
formularza kolędowego, który znajduje się w 

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


przedsionku kościoła (można wpisać imię 
księdza). Wszystkie wizyty będą uzgadniane 
telefonicznie, odnośnie dnia i godziny, tak aby 
cała rodzina była obecna. Kolęda rozpoczęła się  
po Świętach Bożego Narodzenia. Niech 
błogosławieństwo kolędowe chroni nasze domy, 
nasze rodziny i umacnia na drodze życia 
chrześcijańskiego. 
 
BIESIADA KARNAWAŁOWA 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia 

udziału w Biesiadzie Szlacheckiej, która 

odbędzie się w sobotę, 16 lutego o godz. 

7:00pm w  King’s Hall Banquets,  przy 1000 N. 

Rohlwing Rd. Lombard, IL. Oprawa muzyczna; 

DJ Danny G.  Całkowity dochód z zabawy 

przeznaczony jest na spłatę długu budowy 

naszej świątyni. Bilety w cenie $80. 

 Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty 

Smoter (630) 740-2749 i pani Agnieszki 

Stankiewicz (630) 863-3933.  

Prosimy Panie, aby na tę zabawę upiekły 

pyszne ciasto. Bóg zapłać. 
 

 

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 
 
 
BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o zbadanie 
ważności małżeństwa. 
Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w zakrystii. 

 
 

PIELGRZYMKA DO GRECJI 
KS. PROBOSZCZ 

MIROSŁAW SERDECZNIE  

ZAPRASZA NA 
PIELGRZYMKĘ „ 

GRECKIE SPOTKANIA 
ZE ŚWIĘTYM PAWŁEM 

ORAZ BAJECZNA 
WYSPA SANTORINI” 

!! 
 

TERMIN: 9/30 -10/11 2019 
W programie Filipia, Saloniki, zwiedzania 

Meteorów, Termopile, Mykena, Pireus, Wyspa 
Santorini, Ateny. 

 
ZAPISY: BLUE AMBER TRAVEL (847) 630 
3777,  www.blueamberttravel.com 

 
PODATKI, PODATKI...  
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i 
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o  
donacjach złożonych w roku 2018, prosimy o 
zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry 
Krystiany, lub wypełnienie formularza i 
zostawienie go w zakrystii. Zaświadczenie 
będzie do odebrania w zakrystii, lub też zostanie 
wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę 
zaznaczyć.  

 

tel:(847)%20630-3777
tel:(847)%20630-3777
http://www.blueamberttravel.com/


Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2018 
 
Imię i nazwisko 

___________________________________ 

Adres  _____ ____________________________________ 

_______________________________________________ 

Numer parafialny:   _______________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  
 

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.  
 
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... 

Słaby ojciec 

  

Poszedł. Czekał na cud. Skoro ręka Pańska była 
z nim powinien być cud. Woda ze skały. 
Aniołowie usługujący. 
Powinien być podporą, zapewnić utrzymanie, 
chronić. Tego nauczył go jego ojciec. Pamiętał. 
Zawsze siadał naprzeciw drzwi. Czy w domu, 
czy w namiocie, gdy wychodził na kilka miesięcy 
z trzodą. Nie dlatego, żeby pokazać, kto jest 
najważniejszy. By widzieć wchodzących. W 
każdym z nich dostrzec przyjaciela lub wroga. W 

https://liturgia.wiara.pl/doc/5244103.Slaby-ojciec
https://wf3.xcdn.pl/files/18/12/29/119006_072X__jw94_83.jpg


razie potrzeby szybko zareagować. Osłonić 
żonę i dzieci. 
Chciał być takim samym ojcem. Silnym, 
odpowiedzialnym mężczyzną. Dlatego podjął 
wyzwanie losu. Losu? Tak. Przecież nie można 
inaczej nazwać tego wszystkiego, z czym 
przyszło mu żyć. Tajemnica kobiety. Tajemnica 
jego-nie-jego Dziecka. Tajemnica roli, 
powierzonej mu przez Anioła. Nie bój się… 
Wykazał się odwagą… Wziął… 
Przekonanie o własnej sile i odpowiedzialności 
prysnęło gdy przyszli do Betlejem. Tłum ludzi. 
Przepełniona gospoda. Wrzask, kłótnie, 
dochodziło do rękoczynów. Próżno wskazywał 
na mającą za chwilę rodzić małżonkę. Upokorzył 
się błagając o litość. Poczuł się słaby, wręcz 
bezsilny. 
Ktoś wskazał pustą jeszcze grotę. Ciemną, 
ponurą, bez wody. Nie bój się… Rozejrzał się 
wokół. Nikogo nie było. Ale głos był realny. 
Mocny, pewny, jak wówczas gdy targany 
wątpliwościami zastanawiał się nad sensem 
małżeństwa. Nie bój się – usłyszał powtórnie – 
zobaczysz więcej. 
Poszedł. Czekał na cud. Skoro ręka Pańska była 
z nim powinien być cud. Woda ze skały. 
Aniołowie usługujący. Pałacowi słudzy 
prowadzący do królewskiej komnaty. Szaty od 
najlepszych bławatników. Akuszerka i piastunki. 
Ogłaszający narodziny Króla heroldowie. 
Tymczasem musiał zakasać rękawy, krzesać 
ogień, biec po wodę, bezwiednie wykonywać 
polecenia rodzącej… Zatracił się w tym 
wszystkim. O Bożym świecie zapomniał. O 
cudzie zapomniał. W grocie rozległ się płacz 
Dziecka. Wytarł je połową szaty, podniósł ku 
światłu, pokazał Matce. Jesteś najpiękniejszy 
spośród synów ludzkich – wyszeptał – wdzięk 
rozlał się na Twoich wargach. 
*** 
Dziecko spało przytulone do Matki. Miał czas, by 
ogarnąć myślą ostatnie godziny. Prawda, okazał 
się słabym mężem i ojcem. Być może dlatego, 
by mógł objawić się Bóg mocny. Prawda, 
oczekiwał cudu. I zobaczył cud – Dziecię. Przy 
którym wszystkie inne cuda bledną, są 
spadającą i gasnąca gwiazdą. Przy którym 
niczym są królewskie komnaty i purpury. 
*** 
Nie bój się – usłyszał po raz trzeci. Jeszcze 
wiele razy będziesz słaby. I wiele razy 
zobaczysz mocne ramię i wyciągniętą rękę 
Wszechmocnego. 

KS. WŁODZIMIERZ LEWANDOWSKI 

 
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 do Centrum Pastoralnego. W 

tym roku spotkania odbywają się w dwóch 
grupach: młodszej 12-15 lat i starszej 16+. Ze 
względu na Kolędę nie ma spotkań w miesiącu 
styczniu.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 lutego 
godz. 7.00pm. Zapraszam na nie obie grupy 
12-15 i 16+. Głównym punktem będzie 
wspólna Msza św. w języku angielskim. 
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi.  
Aktualne informacje znajdziecie zawsze na FB: 



http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: 
Lombard - Młodzież). 
Ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 
KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla 
starszej młodzieży pracującej i 
studiującej odbywają się w 
niedzielę, po Mszy świętej o godz. 
7:00pm, w Centrum Pastoralnym. Ludzi 
młodych, pragnących żyć duchem Bożego 
Miłosierdzia serdecznie zapraszamy na 
spotkania.  
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. 
Druga część spotkania po Mszy św. odbywa się 
albo w Kościele albo w Centrum Pastoralnym 
(podczas Mszy św. zostanie podane miejsce 
spotkania) i trwa od ok. godz. 7.50pm do ok. 
9.00pm. Pod koniec każdego spotkania może 
nastąpić 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. 
 
Po przerwie styczniowej wracamy do spotkań w 
lutym wg poniższego planu: 
14 lutego – konferencja Duchowość – czym jest 

i po co. 

21 lutego – adoracja z modlitwą uwielbienia 

28 lutego – konferencja Praktyki pokutne – 

znaczenie ich w rozwoju duchowym. 

7 marca – medytacja Łk 4,1-13 

14 marca – konferencja Rozeznawanie na 

drodze ku dojrzałej duchowości. 

21 marca – adoracja z modlitwą uwielbienia 

28 marca – medytacja Łk 15,1-3.11-32  

4 kwietnia – konferencja Pocieszenie i strapienie 

jako norma życia duchowego. 

11 kwietnia – medytacja Łk 23,1-49 

25 kwietnia – agape po Zmartwychwstaniu 

9 maja – modlitwa uwielbienia 

16 maja – konferencja Święta obojętność – 

klucz do dojrzałej duchowości. 

23 maja – adoracja z modlitwą uwielbienia 

30 maja – agape kończące rok formacyjny 

2018/2019 

Wydarzenia – szczegółowe plany zostaną 

podane w terminie późniejszym: 

11 maja – dzień skupienia w Justice  

23 - 26 czerwca rekolekcje parafialne 

prowadzone przez dk. Marcina i Monikę Gajdów 

27 - 29 czerwca warsztaty prowadzone przez 

dk. Marcina i Monikę Gajdów  

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. 
 

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


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 Pietrzak SChr.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbywają się co 
dwa tygodnie w poniedziałki po 
wieczornej Mszy świętej 
(8:00pm) w Centrum Pastoralnymi. Zaprasza ks. 
Piotr Janas SChr.  
 
CHÓR PARAFIALNY 
Próby chóru parafialnego odbywają 
się w środy o godz. 7:30pm w 
Centrum Pastoralnym. Osoby, które 
pragną zapisać się do chóru, 
prosimy o kontakt z panem organistą 
Zbigniewem Blicharzem: .773 -616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. 
Proboszcz. 
 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w 
poniedziałki o godz. 7:00pm w 
Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych 
grających na instrumentach dętych do wstąpienia 
w nasze szeregi. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z dyrygentem, p. Mirosławem Bogun, tel. 
(708) 404-7378. Opiekę duchową nad orkiestrą 
sprawuje ks. Proboszcz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają 
przychodzących, wskazują wolne 
miejsca w ławkach, troszczą się o 
zbieranie kolekty. Mężczyzn, 
którzy pragnęliby zostać marszałkami prosimy o 

kontakt z panem Stanisławem Bujakiem, tel. 
(630) 543-2156. 
 
GRUPA PRO-LIFE 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w 
obronie życia dzieci nienarodzonych 
przy klinice aborcyjnej „Advantage” 
w Wood Dale, IL w następujące dni: 
wtorek, czwartek, sobota od 6:00 rano; piątek od 
7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest 
nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, 
e-mail: pdw10@sbcglobal.net. 
 
GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup 
Żywego Różańca odbywa się w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy 
świętej o godz. 9:00am w kaplicy Św. 
Faustyny, natomiast Dziecięcego Koła 
Różańcowego po mszy świętej o godz. 11:00am 
w Bibliotece Verbum. 
 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał jako efekt rekolekcji, które 
odbyły się w 2001 roku w 
Gdańsku - Oliwie. Rekolekcje 
zdominowane były modlitwą o 
przebaczenie i uzdrowienie relacji 
rodzice - dzieci. Także i w naszej Parafii 
powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. 
Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty 
Różańcowej proszeni są o kontakt z panią 
Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Piotr Janas SChr. 
 
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. 

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


 
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 – 1  kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych 
Małżeństw S CHAR 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  SIĘ  
Do Parafii Bożego miłosierdzia 
przybyli trzej Mędrcy; Kacper, 

Melchior i Baltazar. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DROBNE  

 Potrzebna osoba z wykształceniem księgowym i 

minimalnym doświadczeniem do działu podatkowego 

w międzynarodowej korporacji w Broadview, IL. 

Kontakt: Joanna: (847) 338-1256, dzwonić po 5:00pm 

 Opiekunka z doświadczeniem i dobrymi referencjami 

poszukuje pracy do opieki osób starszych (5 lub 7 dni 

w tygodniu z zamieszkaniem). Kontakt: Krystyna: 

(773)314-7835 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         


