
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 30 grudnia    – Niedziela Świętej 
Rodziny  
Wejście: 

Anioł Pasterzom mówi (37) 
Ofiarowanie:  

Dzisiaj w Betlejem (50) 
Komunia św.:  

Nie było miejsca dla Ciebie (65) 
Dziękczynienie: 

Gdy Śliczna Panna (52) 
Zakończenie: 
Tryumfy, Króla Niebieskiego ( 80) 
 
Czytania:   
1 Sm 1,20-22. 24-28  Ps 84  1 J 3, 1-2. 21-24 
Łk 2, 41-52   
 
Psalm responsoryjny 

 Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny 
Często czuję, jak się pewne 
osoby za mnie modlą; 
odczuwam to nagle w swej 
duszy, ale nie zawsze wiem, 
która osoba się za mną wstawia i 
takżewiem, jeżeli jakaś osoba 
ma przykrość z jakiegokolwiek powodu mojego, 
tak samo i to poznaję wewnętrznie, chociażby 
było jak najdalej. (Dz 1018) 

 
ROZWAŻANIA 

Niedziela Świętej Rodziny  
Łk 2, 41-52 
W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do 
Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los 
wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co 
stanowi dla nas przykład, jest miłość, która była 
w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy 
patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma 
stają nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji 
Świąt Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie 
jeszcze bardziej ich ważną rolę w naszym życiu. 
Małżeństwo, które jest sakramentalnym 
„przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta 
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK 
1601), stanowi fundament rodziny. Życie 
małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie 
na własną rękę. Trzeba zapraszać Go do 
rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, 
rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim 
trzeba pochylać się nad chorym, planować swój 
czas, niedzielę czy wypoczynek. Z Nim oglądać 
film, korzystać z Internetu, z Nim przyjmować 
gości. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny 
kolejnych dzieci i z Nim zamykać oczy tym, 
którzy udają się do domu Ojca. Jeżeli o tym się 
zapomina, jeśli nie dopuszcza się Boga do 
codziennego życia w rodzinie, to rodzina zawsze 
stanie się „duchową pustynią”. 
Papież Benedykt naucza, że „kto się modli, nie 
traci czasu, nawet jeśli wszystko wskazuje na 
potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie 
do działania” (DCE 36). Pochłonięcie 
aktywizmem może prowadzić do tego, że 
modlitwa utraci swój charakter chrześcijański i 
swoją prawdziwą skuteczność. Jeśli jednak 
dostrzeżemy jej wartość, może stać się 
fundamentem w budowaniu małżeństwa i 
rodziny. 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20306-2665
tel:(773)%20505-7442
tel:(773)%20505-7442
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20306-2665
tel:(630)%20863-3933
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20280-9102
tel:(630)%20460-4544
tel:(773)%20567-6652
tel:(630)%20543-2156


Tak o modlitwie i porozumieniu w swojej rodzinie 
mówi Marta: Czymś wspaniałym jest 
powierzanie prowadzenia codziennej modlitwy 
dorastającym dzieciom, które coraz mniej zdają 
sobie sprawę z wagi tej modlitwy i nie pamiętają, 
że właśnie rozmowa z Bogiem, nie kolorowe 
czasopisma czy modne ciuchy to prawdziwa 
droga do szczęścia. W mojej rodzinie codziennie 
odmawiamy różaniec. Nieważne, że któreś z 
dzieci ma dużo lekcji, a rodzice zapracowani nie 
mają siły na odmówienie różańca. Zostawiamy 
wszystkie obowiązki codziennego życia i 
klękamy przed obrazem Jezusa lub Maryi, 
powierzając się w modlitwie różańcowej i 
odmawiając pacierz. 
Rodzice po długotrwałej praktyce kiedyś dali mi 
wybór chcąc sprawdzić czy naprawdę 
umiłowałam tę „łódź ratunkową”, pozwolili mi 
dokonać wyboru: „Jeśli chcesz możesz modlić 
się dzisiaj z nami, jeżeli nie to nie musisz. Nikt 
nie będzie na Ciebie krzyczał, ani Cię zmuszał. 
Dziś dajemy Ci wolny wybór”. Teraz wydaje mi 
się to oczywiste. ale wtedy mój wybór wydawał 
się rodzicom raczej niemożliwy. Kiedy już 
miałam powiedzieć, ze nie mam ochoty się dziś 
modlić coś zamknęło mi usta, a w głębi duszy 
usłyszałam słowa: „Pomódl się, Bóg Cię 
ukochał”. Odpowiedziałam: „Tak, modlę się z 
wami”. ’ 
Wielu małżonków, którzy mają już za sobą długi 
staż małżeński, mówią, że wytrwali dzięki 
wsparciu i opiece Bożej. Dlatego wspólnie 
świętują imieniny, urodziny, a w rocznicę 
zawarcia małżeństwa zamawiają Msze Święte 
dziękczynne, by jednocześnie prosić dla siebie i 
swoich bliskich o łaski potrzebne na dalsze lata 
życia. W ten sposób przypominają sobie, że 
miłość jest „więzią doskonałości” i ona jedynie 
się liczy. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Niedziela Świętej Rodziny – 30 grudnia    
6:00pm (Sobota) + Jan Jeziorkowski 
7:00am W Bogu wiadomej intencji 
9:00am ++ Anna, Józef, Lech, Maria, Karol, 
Paluch; Mirosław, Paweł Lenkiewicz  i zmarli z 
rodzin Paluch, Gontarków i Idziak 
11:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Michałka z okazji 8 urodzin    
1:00pm + Eugeniusz Pieczko 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Zdzisław Dzierżanowski 

Poniedziałek – 31 grudnia  
8:00am   Za Parafian   
7:00pm + Józefa Jakieła w 4 rocznicę śmierci 
7:00pm  + Jan Małyszko 
7:00pm  + Krystyna Poślińska 
 
Wtorek – 1 stycznia, Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki  Maryi 
9:00am  O zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Władysława i Marii Mucek w 
rocznicę urodzin i Nowego Roku 
11:00am  + Mieczysław Marszałek 
1:00pm  O Boże błogosławieństwo  i opiekę 
Matki Bożej dla Davidka Sobczak w rocznicę 
urodzin 
3:30pm  Intencje zbiorowe 
7:00pm  + Eugenia Blicharz 
 
Środa – 2 stycznia,  świętych Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu      
8:00am   + Domicela Krzak 
8:00am  + Eugenia Blicharz 
7:00pm  ++ Kamil Bartosiewicz, Stanisława i 
Stefan Bartosiewicz, Zuzanna i Wojciech 
Raczkowscy  
 
Czwartek – 3 stycznia, Najświętszego Imienia 
Jezus 
8:00am  O Boże błogosławieństwo z prośbą o 
donoszenie dziecka i zdrowie dla Niego i Matki 
Joanny  
8:00am   ++ Józef, Genowefa i Jan Klimas  
7:00pm   + Eugenia Blicharz  
 
Piątek – 4 stycznia, świętych    
8:00am + Czesław Laguna w 7 rocznicę śmierci  
8:00am Wynagradzająca za grzechy nasze i 
naszych przodków z rodziny Marusarz 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Mateusza z okazji 5 urodzin 
7:00pm  + Eugenia Blicharz  
 
Sobota – 5 stycznia  
8:00am + Eugenia Blicharz  
8:00am  + Tadeusz Wasilewski w 5 rocznicę 
śmierci 
9:00am + Zofia Adamczyk w 2 rocznicę śmierci 
 
 6 stycznia, Objawienie Pańskie    
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 



7:00am + Piotr Pomykała w 1 rocznicę śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
dzieci i wnuków 
11:00am + Eugenia Blicharz    
1:00pm ++ Władysław Bielak i Bolesław 
Luberda w 3 rocznicę śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Irena Chilińska 
 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
W sobotę 5 stycznia  zostanie 
ochrzczona:   Claire Sas; w 
sobotę 12 stycznia:   Natasza 
Ilona Ryndak; w niedzielę 13 
stycznia: Filip Jakub Urbaniak; 
Sofia Maria Atsev. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 9 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  23 grudnia:  $ 12,385.00 
Składka na spłatę długu:  $  43,786.00 
Pledges:  $  1,275.00 
Pasterka:  $  10.575.00 
Boże Narodzenie:  $  9,879.00 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,    6 stycznia zostanie zebrana 
druga składka na spłatę długu budowy naszej 

świątyni. 

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! 
 
 

PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA 
 

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 

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


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 
 
OPŁATEK PARAFIALNY 
W sobotę, 5 stycznia 2019 roku, o godz. 
6:30pm, w sali Kings Hall Banquets w Lombard, 
odbędzie się  Opłatek Parafialny. Cena biletu dla 
dorosłych wynosi: $40; dla dzieci  do 10 roku 
życia: $15. Zapraszamy wszystkich Parafian do 
wzięcia udziału w naszym Spotkaniu 
Opłatkowym. 
Więcej informacji: Jola Smoter: 630 740-2749; 
Agnieszka Stankiewicz:630 863-3933 

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

 
 

Rodziny Domowego Kosciola 
serdecznie zapraszaja kazdego na 
bezalkoholowy Bal Karnawałowy 2019. 
Ludzie, którzy borykają się z problemem 
uzależnienia mając słabą wolę nie mogą 
wytrwać w swoich postanowieniach. Musza 
znaleźć moralne oparcie w dobrowolnych 
abstynencjach lub przynajmniej w środowisku, 
gdzie obecność kilku abstynentów lamie 
powszechny towarzyski przymus picia. Stad 
postulat dobrowolnej abstynencji podjętej z 
myślą o ratowaniu bliźnich. Przyjdźmy jak 
najliczniej abyśmy mogli ten dar ofiarować 
drugiemu człowiekowi czy tez rodzinie w ten 

szczególny wieczór 19 Stycznia 2019 roku. 
Szczegoly na plakacie ponizej. 
Prowadzących te zabawę zapewniają ze 
będzie to niezapomniany wieczór. Bedzie 
wiele zabaw i radosci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IMIENINY KSIĘDZA TOMASZA  
W sobotę 29 grudnia 
ksiadz Tomasz obchodził 
swoje  imieniny, życzymy 
księdzu Tomaszowi 
Bożego błogosławieństwa, 
opieki Matki Najświętszej i 
wsparcia Ducha świętego 

w dalszej pracy duszpasterskiej. 
 
 
ŚWIĄTECZNE  „SIANKO” - PODZIĘKOWANIE 
Serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do wsparcia akcji. 
Młodzieży za przygotowanie i 
rozprowadzenie sianka i 
wszystkim za złożone ofiary. 
Zebraliśmy $ 3,216.00. Całkowity dochód 
zostanie przeznaczony na Świetlicę Sióstr 
Michalitek w Przymyślu. Siostry opiekują się 60 
dzieci z biednych rodzin. Bóg zapłać za każdą 
ofiarę. 

 

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 

 
 

WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
 „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” 

organizuje Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w 
Lombard 

oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 
Opiekunem duchowym jest Ks. 

Miroslaw Stępień 
Spotkanie informacyjne i zapisy do nowej 

gruyp odbęda się: 

•    11 stycznia 2019 - piatek - godz. 20:00 w 

Centrum Pastoralnym, 21W411 Sunset Ave, 
Lombard, IL 60148 
•    Wiecej informacji pod numerem: 847.454.4544 

lub na stronie internetowej: 

   www.chicago-jezuici.sychar.org 
  
Już od 2011 roku prowadzone są te warsztaty w 

Chicago i uczestniczyło w nich ponad 150 osób, a 

wszyscy, którzy bez zaniedbań i aktywnie 

wypełniali program, odnieśli wielką korzyść. 
  
                                – 12 
krokó                          : 
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Modlitwa o pokój ducha 
          y        g  y    h , 
  y  g    ł        y      g        g  
       , 
  w g     y         ł          g         , 
        ci, abym odró    ł             g  g . 
Pozwól mi cały         ń      y  
w  w            ływ     g  czasu. 
Pozwó             w        hw    
w  w               g          . 
Pozwó              w              , 
        g     w w       g        . 
Pozwó            y ładem Jezusa, 
   y              g      y  w   , jakim jest, 
a nie jakim ja chciał y     y  ył  
Pozwó                             , 
                            w    w   . 
          ógł  y          wy w  y   y    
      g      ł                     
w  y    w     y . 
Amen. 

tel:(847)%20630-3777
tel:(847)%20630-3777
http://www.chicago-jezuici.sychar.org/


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... 
 

 
Papież: Nie bójmy się świętości, 
ponieważ jest ona drogą radości 
Papież Franciszek spotkał się z pracownikami 
Stolicy Apostolskiej i Watykanu. Podkreślił, że 
Boże Narodzenie jest radosnym świętem. 
Przywołał słowa pisarza francuskiego Léona 
Bloya, że „Jedynym powodem do smutku, [....] 
jest nie być świętem. To znaczy, że radość 
przynależy świętym. Także radość Bożego 
Narodzenia”. 
Papież wskazał, że w grocie betlejemskiej 
szczęśliwymi są Maryja i Józef. Patrzą na 
Dzieciątko Jezus i są pełni radości, ponieważ po 
tak wielu niepokojach mogą przyjąć ten Boży 
dar, z wielką wiarą i miłością. 
Pełni radości – zauważył Franciszek - są 
również pasterze. Oni odpowiedzieli na słowa 
aniołów. Pobiegli natychmiast do groty i 
rozpoznali znak Dziecięcia leżącego w żłobie. W 
naszych żłóbkach pojawia się często postać 
młodego pasterza, który potrafi się zadziwić 
wielkimi dziełami Boga, Jego niespodziankami, 
tym nowym darem, którym zawsze pozostaje 
Jezus. Ale w niektórych żłóbkach, tych 
większych pojawia się więcej osób, są 
przedstawiciele różnych zawodów: szewc, 
woziwoda, kowal, piekarz. Wszyscy są 
szczęśliwi i pełni radości z Bożego Narodzenia. 
Ich praca zostaje uświęcona obecnością 
Jezusa. Papież zachęcił, aby pomyśleć o swojej 
pracy, która oczywiście wiąże się z trudem, i to 
jest normalne. Ale jeśli pomyślimy przez chwilę 
o świętości Jezusa, to rzeczy niewielkie i proste: 
uśmiech, uwaga, grzeczność, gest przeprosin 
sprawiają, że atmosfera w pracy staje się 
bardziej znośna. 
Następnie Papież zauważył, że w miejscach 
pracy istnieje „świętość po sąsiedzku”. Przynał, 
że poznał takich także w Watykanie. Są to 
osoby, które nie robią wokół siebie dużo hałasu: 
nie błyszczą, są prości, skromni, ale czynią 
wiele dobra przez swoją pracę oraz w relacjach 
z innymi. To są radosne osoby. Skąd przychodzi 
ta radość? – pytał Ojciec Święty. Zawsze od 



Niego, od Jezusa, Emmanuela, Boga-z-nami. 
On jest źródłem naszej radości: osobistej, w 
rodzinie oraz w pracy. 
Kończąc Papież złożył życzenia pracownikom 
Stolicy Apostolskiej i Watykanu, aby byli 
świętymi, bo świętość jest drogą radości i 
przynosi szczęście. 
“ Bądźcie święci, aby być szczęśliwymi. Ale nie 
świętymi z obrazka! Z całym szacunkiem. 
Świętymi z krwi i kości, ze swoim charakterem, 
ze swoimi słabościami, również ze swoimi 
grzechami, ale takimi gotowymi do «zarażenia 
się» obecnością Jezusa pośród nas, gotowymi, 
aby pobiec do Niego, jak pasterze, aby 
zobaczyć to wydarzenie, ten niezwykły znak, 
który dał nam Bóg - mówił Papież. - «Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego ludu» (Łk 2, 10). Czy pójdziemy 
zobaczyć? Czy pociągną nas inne rzeczy? ” 

 

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 będzie spotkań 
w miesiącu styczniu. Zachęcam do zapoznania 
się ze szczegółowym planem i tematyką spotkań 
od lutego 2019r.: 
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 

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


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! 
Ze względu na zbliżający się okres Kolędy, 
najbliższe spotkanie Odnowy odbędzie się w 
lutym 2019r.  
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 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 

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


jest przez panią Irenę Jarocińską: (630) 776-5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy.  
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii Poradnictwo 
Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na 
spotkanie można umówić się telefonicznie, dzwoniąc 
(630) 582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca po 
mszy świętej o godz. 6:00pm odbywa 
się spotkanie modlitewne Straży 
Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekunem 
grupy jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i 
szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa się 
we wtorek o godz. 8:00pm, w Centrum 
Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy – 
przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają 
się w każdy czwartek o godz. 8:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 442-
3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych 
zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło: 630) 
6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 
Biblioteka „VERBUM” mieści się w 
salce na balkonie i czynna jest w 
niedzielę pomiędzy Mszami. 
Wypożyczyć w niej można książki 
religijne i patriotyczne. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć – 1  krok w 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. 

 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Zaopiekuję się chorą osobą z zamieszkaniem. 

Kontakt: Zofia: (630)492-6384 

 Osobie w podeszłym wieku wynajmę 2-

sypialniowe mieszkanie w Addison . Kontakt: 

Tomek : (773)289-8546 

 Krokiety domowej roboty na rodzinne okazje 

sprzedam. Dzwonić po 3:00pm. Kontakt: Danuta: 

(847)852-0538 

 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. 

 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 

 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 

 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


