
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: Barbara Musiał (630)543-3819 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630)543-3819 

Barbara Stano (630) 442-4488 
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 

Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Artur Rogowski (773)720-0038 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 7 kwietnia  – V Niedziela Wielkiego 
Postu 
 Wejście: 
Podaruj mi, Panie    
1.  Panie ,popatrz , codziennie  winię   drugich, 
 trzymam  w  ręku  mój  kamień ,by nim rzucić 
 i nie rzucam , bo grzech mój  przypomniałeś, 
 i uciekam ,choć  lepiej  bylo  wrocic. 
 
Ref:  Podaruj, podaruj mi  Panie  
        słowa ,które darowałeś  Magdalenie 
        Podaruj , podaruj  mi  Panie 
        tylko  jedno, tylko Twoje  przebaczenie. 
Ofiarowanie:  
Wisi na krzyżu (111). 
Komunia św.:  
Jezu miłości Twej (193) 

Dziękczynienie: 
Wierzę   w  Ciebie Boże  coś  mnie  obmył z win 
 Wierzę, że  człowiekiem  stał  się   Boży  Syn 
 Miłość  Ci  kazała  krzyż  na plecy   brać, 
 W  tabernakulum  zostałeś , aby z nami trwać, 
Jesteś  przewodnikiem nam  do wieczności 
bram, Tam  przygarniesz  nas  do siebie. 
 
Tobie  Boże  Ojcze , wiarę  swoją dam 
 W  Tobie  Synu  Boży  ufność  swoją  mam. 
 Duchu  Święty  Boże w  serce moje  zstąp 
 I  miłości  Bożej  ziarno  rzuć w me serce  w 
 głąb 
 W  duszy  mojej  rozpal  żar,  siedmioraki dar 
  daj  mi  stać  się  Bożą  rolą. 
Zakończenie: 
Stała Matka Boleściwa (109) 
 
Czytania:   
Iz 43,16-21  Ps 126;  Flp 3,8-14   
J 8, 1-11    
Psalm responsoryjny 
 Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny 
+ W czasie Mszy świętej ujrzałam 
Pana Jezusa przybitego do krzyża w  
wielkich mękach. Cichy jęk wychodził z 
Jego Serca, po chwili rzekł: pragnę, 
pragnę zbawienia dusz; pomóż Mi 
córko Moja, ratować dusze. Złącz 
swe cierpienia z Męką Moją i ofiaruj Ojcu 
Niebieskiemu za grzeszników. (Dz 1032) 

 
ROZWAŻANIA 

Piąta   Niedziela  Wielkiego Postu  
J 8, 1-11    
Wielki Post ma być dla nas czasem spotkania z 
Bogiem miłosierdzia, który zbawia, wyzwala, 
dokonuje duchowej odnowy ludzkiego serca. W 
zapowiadanym przez proroków Mesjaszu 
rozpoczyna się na nowo historia człowieka. On 
„swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą 
objawia miłosierdzie Boga” (Misericordiae 
vultus, 1). Dzięki Niemu otrzymujemy nowe 
życie. Aby otrzymać nowe życie, potrzeba 
osobistego spotkania się z Miłością miłosierną. 
Z Bogiem czułym, delikatnym, pochylonym nad 
dzieckiem, a jednocześnie wyraźnie 
rozróżniającego grzech od grzesznika. 
Takiego Boga doświadczyła kobieta opisana we 
fragmencie Ewangelii przeznaczonym na 
dzisiejszą niedzielę: „Jezus nie patrzył na nią. 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20863-3933
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20460-4544
tel:(773)%20567-6652


Schyliwszy się pisał palcem na ziemi. Święty 
Hieronim twierdzi, że wyliczał w ten sposób 
grzechy oskarżycieli. Syn Człowieczy wiedząc, 
że ta nieszczęsna omdlewa raczej ze wstydu niż 
ze strachu, nie patrzył na nią, są bowiem chwile 
w życiu człowieka, kiedy największym 
miłosierdziem jest nie widzieć go. Cała miłość 
Chrystusa dla grzeszników wyraża się w tym 
odwróconym wzroku. Tajemnicze zaś znaki, 
jakie kreślił na ziemi, nie oznaczały nic więcej, 
jak Jego wolę niepatrzenia na tę nieszczęsną 
istotę” (F. Mauriac, Życie Jezusa, W-wa 1964, s. 
142).Trzeba widzieć także i to, że kobieta, którą 
do Niego przyprowadzono, nie wypierała się, nie 
usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na 
innych, na wspólników jej grzechów, nie 
twierdziła, że jest bez grzechu i dlatego 
potrzebowała Jezusa. 
„Idź i nie grzesz więcej!” Jak mówił św. 
Augustyn: kiedy odeszli wszyscy pozostali 
dwoje: biedna kobieta i miłosierdzie. Jeśli nasza 
scena jest krzykiem, by rozpoznać w Jezusie 
miłosierdzie Ojca, musimy sobie uświadomić, 
czym jest miłosierdzie. To wewnętrzny przymus 
pochylania się nad tym, co słabe, co domaga się 
zmiłowania przez swoją bezradność i 
wynikającą z tego tytułu zależność. Tak 
opisywana miłość niesie w sobie całkowitą 
darmowość i bezinteresowność. Tylko dla 
faryzeuszów wszystko było już jasne. Nie 
przewidzieli tylko jednego – że Ten, od którego 
oczekiwali potwierdzenia własnej 
„sprawiedliwości”, własnych grzesznych 
zamysłów, jest Jedynym Sprawiedliwym i nie 
przyszedł, by świat sądzić, ale szukać tych, 
którzy zginęli, tych, „którzy się źle mają”. 
A dziś Jezus pyta: Kto z was jest bez grzechu? 
Każdy z nas musi spojrzeć na siebie bez 
udawania, obłudy, oszukiwania się. Przecież 
Chrystus już nieraz udowadniał, że zna ludzkie 
myśli... Spowiadamy się z „grzechów cudzych”, 
oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się 
sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni. A Jezus 
„pisze nam nasze grzechy” i czeka na nasze 
nawrócenie. Po co więc szukać najpierw błędów 
u innych, po co oskarżać i napiętnować ich 
wady? Poczytaj to co Jezus pisze dla ciebie. Nie 
doświadczysz miłosierdzia Bożego, jeśli 
będziesz stale twierdził, że nie masz grzechów, 
że jesteś zdrowy, że masz „tylko lekki katar" i że 
jesteś bez grzechu, to niepotrzebny ci ani lekarz, 
ani Boże Miłosierdzie. Spróbuj jednak zdać się 
na Jezusa, które jak nikt inny zna prawdę o 

tobie, najlepiej wie, co ci dolega i w jaki sposób 
uwolnić się od swojej słabości. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Piąta Niedziela Wielkiego Postu – 7 kwietnia  
6:00 pm ( sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata. 
7:00am + Karol Zaleski          
9:00am ++ Bronisław Czepiel w 11 rocznicę 
śmierci, Jan i Aniela Czepiel 
11:00am Danuta Stachowiak w 3 rocznicę 
śmierci     
1:00pm ++ Antoni i Stanisława Popławscy 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha 
świętego dla Daniela Pawlikowskiego w dniu 
urodzin    
 
Poniedziałek – 8 kwietnia    
8:00am  Za Parafian    
8:00am  ++ Tadeusz i Tomasz Faszczewski    
7:00pm + Stanisław Kahl w 4 rocznicę śmierci  
 
Wtorek – 9  kwietnia 
8:00am  + Eugeniusz Pieczko w 1 rocznicę 
śmierci     
7:00pm + Stanisław Mucha w 20 rocznicę 
śmierci           
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo z okazji 15 rocznicy ślubu 
Agnieszki i Rafała                 
 
Środa – 10 kwietnia       
8:00am ++ Weronika, Jan i Wacław Domański         
7:00pm  + Józef Bień     
7:00pm  ++ Zmarli z Rodziny Pogoda               
7:00pm  ++ Za Wszystkie Dusze w czyśćcu 
cierpiące   
 
Czwartek – 11 kwietnia 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Stefana      
7:00pm + Fryderyka Kubica          
7:00pm + JacQueline Ciupek w 1 rocznicę 
śmierci          
7:00pm  + + Halina i Wacław Cudek       
 
Piątek – 12  kwietnia     



8:00am ++ Tadeusz Kostrzewa w 30 rocznicę 
śmierci i Jadwiga Kostrzewa    
8:00am O Boże błogosławieństwo i wszelkie 
potrzebne łaski dla Daniela z okazji urodzin i dla 
Józefa 
8:00am  
7:00pm + Wiesław Fortuna w 3 miesiące po 
śmierci             
 
Sobota –13  kwietnia  
8:00am + + Zbigniew Krupa w 4 rocznicę 
śmierci, Józef Krupa w 16 rocznicę śmierci       
8:00am  + Eugeniusz Ciepiela w 14 rocznicę 
śmierci    
11:00am Msza święta z udzieleniem 
Sakramentu Bierzmowania 
 
 Niedziela Palmowa – 14  kwietnia  
6:00pm ( sobota) ++ Władysław Kozłowski, 
Władysław Pytko 
7:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Wiesławy i Janusza oraz Barbary i Mieczysława 
Mucek w rocznicę ślubu          
9:00am ++ Weronika i Stafan Konieczek 
11:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Wiktorii i Mikołaja z okazji 
urodzin     
1:00pm ++ Paulina i Jan Malinowscy; Janusz 
Leszczyński 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Zdzisław Drelich   

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 W  niedzielę 14 kwietnia zostaną ochrzczeni:   
Nicolas Kielian; Nicole Gil; Krystof Kruk-Myers.  
a w niedzielę 28 kwietnia : Ania 
Ela Kawula; Klara Patricia 
Jakubczak; Franciszek Charles 
Murzański Alexander Francis 
Hryniewiecki; Emilia Sikora. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 10 kwietnia 
o godz. 7:45pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE 
Sakrament Bierzmowania zostanie 

udzielony w najbliższą sobotę 13 

kwietnia 2019r. o godz. 11.00am. 

Spotykamy się 30 minut 

wcześniej, czyli o 10.30am. Pamiętamy o 

odpowiednim stroju. 

Ostatnia próba przed Bierzmowaniem: 

11 kwietnia godz. 7.30pm – próba dla 

wszystkich Kandydatów i Świadków do 

Bierzmowania.  

Obecność na próbie obowiązkowa! 

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  
dla dzieci ze Szkoły Św. Faustyny 
oraz 18 maja 2019 dla dzieci ze 
szkół w Schaumburgu, Itasca i 
Naperville. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:   25 kwietnia przez: Anna 
Przybycień i Daniel 
Wasniowski; 27 kwietnia: 
Natalia Owsianska i Jarosław 
Wolf.  
Przygotowujących się do 
Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym 
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na 
nowej drodze życia! 
 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
25  marca odeszła do Pana śp. Liliana 
Nawrocka. 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 
 
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela  31 marca:  $ 10,590.00 
Składka diecezjalna: $  2,372.00 
 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 7 kwietnia zostanie zebrana druga 
składka na dekoracje wielkanocne, a w niedzielę 
14 kwietnia 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! 
 
WITAMY  NOWYCH  PARAFIAN 
W ostatnich dniach do naszej parafii zapisały się 
następujęce osoby: 
Małgorzata Krzyżek 
Kamila i Konrad Plata 
Agnieszka i Marcin Baran- Śliż 
Joanna i Paul Hryniewiecki 
Marzena i Jan Liskowicz 
Beata i Maciej Sokolowski 
Zofia Skalska 
Łukasz Świątek 
Witamy bardzo serdecznie w Parafii Bożego 
Miłosierdzia i zachęcamy wszystkich, którzy 
uczęszczają do naszego kościoła, a nie są 
jeszcze zapisani, aby się zapisali. 

BIURO PARAFIALNE 

Ze względu na prace remontowe w 
Centrum Pastoralnym w poniedziałek 8 
kwietnia 2019 r. Biuro Parafialne będzie 
nieczynne. 

WIELKI POST 

 
 
 
DROGA KRZYŻOWA 
Zapraszamy  na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego 
Postu, w kościele o godz. 3:00pm i 
8:00pm oraz w środy o godz. 6:00pm dla dzieci.    
 
GORZKIE ŻALE 
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w 
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 
3:00pm w kościele. 
 
REKOLEKCJA WIELKOPOSTNE  
Rekolekcje dla dzieci w 
naszej parafii odbędą się w 
dniach 7-10 kwietnia. 
Poprowadzi je o. Michał 
Wójciak SAC- pallotyn- Ojciec 
duchowny w nowicjacie oraz wychowawca 
dzieci i młodzieży w Primary i High School w 
New Jersey 
Program: W niedzielę o 11.00 am- Msza św. Na 
rozpoczęcie rekolekcji, poniedziałek i wtorek o 
7.00 pm- Msza z nauką, środa-6.00 pm- Droga 
krzyżowa. 
 
ŚWIĄTECZNE JAJKO 
W kulturze 
chrześcijańskiej 
pomoc i jałmużna w 
okresie Wielkiego 
Postu są 
oczywistymi gestami. 
Po raz kolejny 
przeprowadzamy w naszej parafii akcję 
"Świąteczne jajko". 
Tym sposobem pragniemy pomóc  osobom 
ubogim i potrzebującym z naszej parafii. 
Podzielmy się z innymi i sprawmy komuś radość 
na nadchodzące Święta Wielkanocne. 
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku 
kościoła. Można podjąć takie jajko. Prosimy 
zakupić “Gift Card” w sklepie i przynieść do 
kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. Kartki 
z “Gift Card” prosimy wrzucać do dużego jajka, 
które również znajduje się w przedsionku 
kościoła. Prosimy nie przynosić prezentów w 
innej postaci. 
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym 
przedsięwzięciu, które ma zrodzić nowe dary i 
owoce w celebracji Wielkiej Nocy. 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


JUBILEUSZ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na Jubileusz 
10 - lecia Konsekracji naszej Świątyni, w sobotę 
27 kwietnia:  
Uroczysta Msza święta: 6:00pm 
Bankiet: 7:00pm w King’s Hall Banquets. 
Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty 
Smoter (630) 740-2749 i pani Agnieszki 
Stankiewicz (630) 863-3933. 

 
 
DEKORACJE  WIELKANOCNE 
W niedzielę 7 kwietnia dzieci z grupy Oazy 
Dzieci Bożych i ich rodzice sprzedawać będą 
przygotowane własnoręcznie dekoracje 
świąteczne i 
domowe słodkie 
wypieki. Zebrane 
w ten sposób 
pieniądze 
przeznaczone 
będą na wakacyjny 
wyjazd dzieci na 
rekolekcje oazowe 
do Yorkville. Z góry dziękujemy za Waszą 
życzliwość i wsparcie naszej akcji. Bóg zapłać! 
 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W 
WIELKIM TYGODNIU: 
Niedziela Palmowa (14 kwietnia) : podczas 
każdej Mszy św. 
Wielki Poniedziałek (15 kwietnia): od godz. 
8:00am do 10:00am i od 6:00pm do 8:00pm 
Wielki Wtorek (16 kwietnia): od godz. 8:00am do 
10:00am i od 6:00pm do 8:00pm 
Wielka Środa (17 kwietnia): od godz. 8:00am do 
10:00am i od 6:00pm do 8:00pm 
Wielki Czwartek (18 kwietnia): od godz. 8:00am 
do 10:00am 
Wielki Piątek (19 kwietnia): od godz. 8:00am do 
10:00am 
 
PROGRAM TRIDUUM PASCHALENGO 
WIELKI CZWARTEK – 18 KWIETNIA 
7:30pm – Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w 
Ciemnicy przez całą noc 
 
WIELKI PIĄTEK – 19 KWIETNIA 
3:00pm – Droga Krzyżowa, początek Nowenny 
do Bożego Miłosierdzia 
5:00pm – Droga Krzyżowa dla dzieci 
7:30pm – Liturgia Wielkiego Piątku 
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy 
Grobie Pańskim przez całą noc do soboty do 
godz. 4:oopm 
 
WIELKA SOBOTA (WIGILIA PASCHALNA) – 
20 KWIETNIA 
8:00am – 4:00pm – Poświęcenie pokarmów (co 
godzinę) 
Do godz. 4:00pm – Adoracja przy Grobie 
Pańskim 
7:30pm – Liturgia Wigilii Paschalnej 
 
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO – 21 KWIETNIA 
6:00am – Msza św. z procesją rezurekcyjną 
9:00am, 11:00am, 1:00pm i 3:30pm – Msza św. 
w ciągu dnia 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 22 
KWIETNIA 
8:00am, 10:00, 12:00pm i 7:00pm – Msza św. 
 
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
(Uroczystość Odpustowa) 
TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ  - 24, 25 
i 26 kwietnia (środa, czwartek, piątek) w czasie 



Mszy św. o godz. 7:00pm -  Triduum poprowadzi 
ks. Maciej Koczaj SChr. 
 
WIGILIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 27 
KWIETNIA (sobota) 
6:00pm - Msza św. Jubileuszowa z okazji 10-
lecia Konsekracji naszego kościoła  
7:00pm - Po Mszy św. uroczysty Bankiet w 
King’s Hall w Lombard 
 
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 
28 KWIETNIA 
7:00am, 9:00am, 11:00am i 1:00pm – Msza św. 
2:00pm – 3:00pm – Czuwanie przed 
Najświętszym Sakramentem w kościele 
3:00pm – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
3:30pm – Msza św. Odpustowa 
4:30pm – Oratorium o Bożym Miłosierdziu w 
wykonaniu Chóru Parafialnego im. Jana Pawła II 
7:00pm – Msza św. 
 
PODZIĘKOWANIE 

Chicago, 9 marca 2019 r. 

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego 

21W411 Sunset Avenue 

Lombard, IL 60148 

 

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi 
Mirosławowi Stępniowi za umożliwienie 
przeprowadzenia w parafii corocznej zbiórki 
„Polacy w Chicago — Polakom na Kresach”.  
Podczas kwesty, 17 lutego br. w parafii p.w. 
Miłosierdzia Bożego w Lombard, zebraliśmy 
$3195, różnego rodzaju artykuły żywnościowe, 
lekarstwa oraz środki czystości.  
Za wszelką pomoc i hojność parafian składamy 
serdeczne Bóg zapłać! 
  

przewodniczący Koła Chicago Związku 
Żołnierzy NSZ 

Arkadiusz Cimoch 
 
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 
 

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

 
Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi 

Bożego kard. Augusta Hlonda 

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

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci zapraszamy na spotkania 
Oazy Dzieci Bożych, które odbywają 



w czwartki o godz. 18:30 w Centrum 
Pastoralnym: 
w 1 i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 
lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące 
ministrantów znajdują się na 
stronie internetowej Parafii. 
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  

Spotkania młodzieżowe odbywają 

się w środy po Mszy Świętej 

wieczornej ok. 7:45pm w Centrum 

Pastoralnym. W tym roku młodzież spotyka się 

w dwóch grupach: młodszej 12-15 lat i starszej 

16+.  

W środę 10 kwietnia o godz. 7.45pm 

zapraszam młodzież do Kościoła na Drogę 

Krzyżową. 

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 

świętą o godz. 7:00pm w kościele. 

Druga część spotkania po Mszy świętej 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. 

Spotkanie 11 kwietnia rozpocznie się Mszą 

Świętą o godz. 7:00pm., po której zostanie 

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


poprowadzona modlitwa medytacyjna - 

będziemy rozważać Mękę Pańską wg.  Łk 

23,1-49.  

Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na 

Ciebie! 

Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 

 

LEKTORZY 

Słowo Boże jest istotnym elementem życia i 
wzrostu duchowego chrześcijanina. Właściwe 
jego odczytanie i przekazanie wiernym pomaga 
w głębszym przeżyciu Eucharystii. Lektorzy 
naszej Parafii czytają Słowo Boże w czasie 
liturgii niedzielnej i świątecznej.  Osobą 
odpowiedzialną za lektorów w naszej Parafii jest 
p. Jadwiga Pajor - tel. (773) 505-7442. 
Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności 
podejmuje dzieło modlitewno - 
charytatywne w intencji osób 
potrzebujących troski, pomocy i 
towarzyszenia im w trudnościach 
i problemach życia. Kontakt: (630) 268-8766. 
Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy 
modlitewnej Margaretka 
codziennie modlą się za 
kapłanów. Spotkania grupy 
odbywają się w każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca po Mszy 
świętej o godz. 9:00am. Opiekun grupy: ks. 
Tomasz 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 

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


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. 
 

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 –    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 SIĘ !!! 

 

NOWY ETAP W ODNOWIE 

 
 

Odnowa w Duchu Św. Arka Pana i Przyjaciele 

od wielu lat działa przy naszej parafii i liczy w 

tym momencie około 60 stałych członków. 

Spotkania Grupy mają charakter otwarty: nowe 

osoby są mile widziane i przyjmowane w szeregi 

tej Wspólnoty. Tak liczna Grupa potrzebuje 

liderów, którzy będą odpowiedzialni za jej 

działanie. Przez ostatnie ponad 2 lata rolę lidera 

i zarazem Opiekuna Odnowy pełnił ks.Tomasz 

Pietrzak SChr, który poprzez regularną pracę 

formacyjną z Grupą przygotował ją do wyborów 



liderów. 

Głosowanie na liderów trwało prawie miesiąc i 

odbyło się w dwóch turach: w pierwszej został 

wybrany lider Wspólnoty, w drugiej wicelider. 

Głosowanie miało charakter tajny i każdy mógł 

oddać jeden głos w każdej turze. Zarówno 

liderem jak i wiceliderem została osoba, która 

uzyskała największą ilość głosów. 

W czwartek 28 marca podczas spotkania 

Odnowy zostały ogłoszone wyniki wyborów: 

liderem została Katarzyna Zeliszczak, 

wiceliderem Ela Stanisz. Funkcję skarbnika 

będzie pełnić Dorota Pruszynski, która została 

powołana do tej funkcji przez Opiekuna 

Odnowy. Nowi liderzy zostali powitani gromkimi 

brawami członków Wspólnoty, a ks. Tomasz 

udzielił im błogosławieństwo. Z sylwetkami 

liderów można zapoznać się na stronie 

internetowej parafii w zakładce: O 

Nas/Grupy/Odnowa. 

Do podstawowych zadań lidera należy m.in.: 

 troska o wierność nauce Kościoła w 

grupie, podejmowana we współpracy z 

Księdzem Opiekunem, 

 regularne uczestnictwo w spotkaniach 

Grupy, 

 reprezentowanie Grupy na zewnątrz i 

działanie w jej imieniu. 

Wicelider reprezentuje Grupę i działa w 

sprawach powierzonych mu przez lidera. 

Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe 

Wspólnoty. Opiekun zaś czuwa nad rozwojem 

duchowym całej Odnowy jak i poszczególnych 

członków, wraz z liderami rozeznaje cele 

Wspólnoty oraz dba o wierność nauce Kościoła.  

Wszystkie powyższe funkcje są czasowe.  

Liderom życzymy siły w realizowaniu nowego 

powołania do służby Wspólnocie, by nabywali 

coraz większą umiejętność znajdowania 

równowagi pomiędzy potrzebami 

poszczególnych członków a wymaganiami 

zadania, które mają do wykonania. Kochać to 

znaczy służyć. 

 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego z 
samochodem lub bez, okolice GlenEllyn, Lombard, 
Addison. Kontakt: Helena (630)661-0015 

 Wynajmę ładne wyremontowane mieszkanie w 
Schaumburg. 2 bd 1.5 bth. Fremd HS, Harper 
Collage, blisko Woodfield. Kontakt: Marcin 
(630)306-8455 

 Wynajmę 3-sypialniowy dom z garażem w 
Elmhurst. Kontakt: Krzysztof (773)316-6558. 

 Naprawa i instalacja drzwi garażowych i silników. 
Kontakt: Krzysztof (773)968-6861 

 Potrzebna opiekunka do dziecka (16 miesięcy) na 
2-3 dni w tygodniu w Naperville. Kontakt: Monika 
(773)837-8309 

 Potrzebny pracownik do firmy remontowej. 
Doświadczenie mile widziane. Kontakt: Dawid 
(773)875-4567 

 Potrzebna pani do opieki dwójki dzieci (2 i pół roku 
oraz 5 miesięcy), w godz. 10:30-16:30 od 
poniedziałku do piątku w Addison. Kontakt: Ania 
(773)322-3605 

 Sprzedam okazyjnie dom jednorodzinny w Roselle 
na podwójnej narożnej działce, 3 sypialnie, 2 
łazienki, parkiety, kominek, 2 garaże, odnowiony, 
gotowy do wprowadzki. Kontakt: Ewa: (630)279 -
9000. 

 Do wynajęcia od 1 sierpnia dom w Bloomingdale, 4 
sypialnie, 2½ łazienki, parkiety, wykończona 
piwnica, 2 garaże,  dobre szkoły: Kontakt: Ewa: 
(630) 279-9000 

 Potrzebny doświadczony frezer-programista na 
frezarki typu HAAS VF– 6/ VF-11. Kontakt: 
Mateusz: (630) 418-0894 

 Kierowca CDL, bez nałogów, poszukuje pokoju do 
wynajęcia( z możliwością korzystania z kuchni) od 
1 kwietnia. Kontakt: Roman: (818)263-0406 

 Przygotuję na zamówienie krokiety na małe 
uroczystości domowe. Kontakt: Danusia: (847) 
852-0538, po 3:00pm 

 Poszukuję pracy do opieki nad osobami starszymi i 
chorymi. Mam długoletnie doświadczenie w opiece 
i pomocy osobom starszym i chorym. Kontakt: 
Stanisław: (773) 844-0334 

 Wynajmę pokój od zaraz do wspólnego 
zamieszkania. Kontakt: Zofia: (630)489-7596 

 Do wynajęcia 2-sypialniowe mieszkanie w 
Addison, dla osób w podeszłym wieku. Kontakt: 
Tomek (773)289-8546 


