
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 14 kwietnia  – Niedziela Palmowa 
Niedziela Męki Pańskiej 
 Wejście: 
Chrystus Wodzem ( 2017)    
 Poświęcenie palm :    Hosanna , Hosanna 
,Hosanna Synowi  Dawida 
 Błogosławiony  Ten, który  przychodzi w Imię 
Pańskie. 
Ref; Hosanna , Hosanna ,Hosanna na 
 wysokościach . x 2 
Ofiarowanie:  
Ogrodzie Oliwny (103). 
Komunia św.:  
Witam, Cię witam (165) 
Dziękczynienie: 
Ref:  Dzięki  Ci  Panie  za  Ciało  Twe  i  Krew 
 Za  dary  nieskończone  wielbimy  Cię .  x 2 

1. Chwalimy  Cię  Wszechmocny za  dary Twe 
nieskończone 
 Za  Ciało  i  Twoją  Krew 
 Przebacz  w  swojej  dobroci , tym Ciebie 
niegodni 
Kiedy  do Twego  stołu  się  zbliżamy. 
 2. Przebacz , żeś  hojny i wierny 
     Uwolnij z więzów  grzechu 
     Byśmy  się  odmienili 
     Przez  Tajemnice  Najświętsze. 
Zakończenie: 
Krzyżu święty (99) 
 
Czytania:   
Iz 50,4-7  Ps 22;  Flp 2,6-11   
Łk 22, 14-23,56    
Psalm responsoryjny 
 Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? 
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny 
+ Kiedy widzę, że ciężkość przechodzi 
siły moje, nie myślę o tym i nie 
rozbieram, ani się nie zagłębiam, ale 
uciekam jak dziecko do Serca Jezusa i 
jedno słowo Mu tylko mówię: Ty 
wszystko możesz. – I milczę, bo wiem, 
że Jezus Sam wkroczy w  sprawę tę, a ja 
zamiast się dręczyć, czas ten obracam na 
miłowanie Go. (Dz 1033) 

 
ROZWAŻANIA 

 Niedziela  Palmowa – Męki Pańskiej  
Łk 22, 14-23,56    
 Liturgia Niedzieli Palmowej przybliża nam 
zbawcze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 
Przypomina uroczysty wjazd do Jerozolimy, 
który jest bezpośrednim przygotowaniem do 
Jego męki i śmierci na krzyżu. Tłumy witające 
wkraczającego do Jerozolimy Pana rzucały na 
drogę płaszcze i gałązki, wołając: „Hosanna 
Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego 
Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. 
Podobnie jest też z naszym ludzkim i 
chrześcijańskim losem, który jest uczestnictwem 
w życiu Boskiego Mistrza. 
Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę 
Palmową, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej, 
wsłuchiwać się na nowo w historię Jezusa. To 
On siłą miłości pokonał zło i wziął na siebie całą 
nieprawość człowieka, o której tak mówił św. 
Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do 
Polski w 2002 roku w Krakowie: „Na wiele 
sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w 

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


ludzkich sercach, a Jego samego uczynić 
‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej 
świadomości narodów. Tajemnica 
nieprawości wciąż wpisuje się w rzeczywistość 
świata, w którym żyjemy”. 
Doświadczając tajemnicy nieprawości, 
rodzącego się na naszych oczach zła, z lękiem 
patrzymy w przyszłość, obawiamy się pustki, 
cierpienia i unicestwienia. Jeśli chcemy 
zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, 
by nas uwolnić od nieprawości i lęków, to 
musimy spojrzeć na krzyż Chrystusa. To dzięki 
Jego zbawczej ofierze wyzwolenie od grzechu i 
śmierci stało się także naszym udziałem. 
Żyjemy ze świadomością, że Pan Bóg nas 
wspomaga. Historia męki i śmierci Jezusa 
ukazuje nam konkretną drogę, która jest 
wyjściem z kręgu zła. To droga pięknej i 
konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą, na 
której Chrystus uczy, jak zwyciężać zło siłą 
dobra. Nie daje się ponieść emocjom i 
poszukiwaniu taniej sensacji, ani poklasku 
wśród wiwatującego tłumu. Ma świadomość, że 
tłum, który wykrzykuje radosne „Alleluja”, za 
chwilę zabrzmi złowrogim „ukrzyżuj”. 
Nasza miłość i jej siła wynika z naszego 
zawierzenia Bogu. Im więcej zaufamy, tym łaska 
Boża bardziej może działać w naszym życiu i 
przemieniać nas w dar dla innych. Na wzór św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, módlmy się do 
Boga słowami jej „Aktu ofiarowania się 
miłosiernej miłości”: 
„Dziękuję Ci, o mój Boże! za wszystkie łaski, 
jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, że 
mnie przeprowadziłeś przez próbę cierpienia. W 
dniu ostatecznym z radością będę patrzyła na 
Ciebie trzymającego berło Krzyża; skoro 
raczyłeś podzielić się ze mną tym drogocennym 
Krzyżem, ufam, że w Niebie będę podobna do 
Ciebie i na moim uwielbionym ciele ujrzę 
jaśniejące chwałą święte stygmaty Twej Męki... 
(…) nie chcę jednak zbierać zasług, chcę 
pracować jedynie z Miłości ku Tobie, tylko w tym 
celu, by sprawić Ci radość, pocieszać Twoje 
Najświętsze Serce i ratować dusze, które będą 
Cię kochać przez całą wieczność. 
Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi 
rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył 
moje uczynki. (…) Pragnę więc przyodziać się 
Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej 
Miłości otrzymać wieczne posiadania Ciebie 
samego”. 
ks. Leszek Smoliński 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
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   
 

Poniedziałek –15 kwietnia    
8:00am  Za Parafian    
8:00am  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Ewy z okazji urodzin    
7:00pm + Adam Płatek w 13 rocznicę śmierci  
 

Wtorek – 16  kwietnia 
8:00am  O Boże błogosławieństwo dla Marii 
Szkaradek z okazji urodzin    
8:00am  Dziękczynna za otrzymane łaski Bogu 
wiadomej rodzinie     
 8:00am ++ Maria i Jan Przednowek           
7:00pm ++ Stanisław i Stanisława Rulka                 
 

Środa – 17 kwietnia       
8:00am + Stanisław Pindera w 6 miesiąc po 
śmierci         
8:00am  ++ Bożena  i Stefan Wieczorek      
8:00am  + Radosław Zawadzki               
7:00pm  + Danuta Jąkała   
 

Czwartek  –18 kwietnia, Wielki Czwartek 
7:30pm   Liturgia Wieczerzy Pańskiej 
   

Piątek  – 19 kwietnia, Wielki Piątek 
7:30pm Liturgia Męki Pańskiej 
 

Sobota  – 20 kwietnia, Wielka Sobota  
7:30pm Liturgia Wigilii Paschalnej 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 21 
kwietnia, Wielkanoc   
6:00am  O Boże błogosławieństwo dla Janiny i 
Józefa Giewont 
9:00am  + Danuta Stachowiak  
11:00am  Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo z okazji 46 rocznicy ślubu 
Marii i Henryka 



1:00pm  O Boże błogosławieństwo w dniu 
urodzin Kasi i w rocznicę ślubu Kasi i Artura 
Sobczak 
3:30pm  Intencje zbiorowe 
 

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 czwartek, 25 
kwietnia o godz. 7:45pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
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; 11 maja: Agnieszka 
Trojan i Marcin Jasiński; Bessie 
George i Tino Tomy.  
Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej 
drodze życia! 
 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
7  kwietnia odszedł do Pana śp. Marek 
Wojnowski. 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 
 
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela  7 kwietnia:  $ 10,609.00 
Składka na dekoracje wielkanocne: $  2,768.00 
 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę, 14 kwietnia 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! 
 
WITAMY  NOWYCH  PARAFIAN 
W ostatnich dniach do naszej parafii zapisały się 
następujęce osoby: 
Józef Malinowski 
Teresa Kowalik 
Angelika i Rafał Głowicki 
Witamy bardzo serdecznie w Parafii Bożego 
Miłosierdzia i zachęcamy wszystkich, którzy 
uczęszczają do naszego kościoła, a nie są 
jeszcze zapisani, aby się zapisali. 

WIELKI POST 

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


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. 
 
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. 

 
 
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. 
 
DEKORACJE  WIELKANOCNE 
PODZIĘKOWANIE 
W niedzielę 7 kwietnia dzieci z grupy Oazy 

Dzieci Bożych i ich rodzice rozprowadzali 

przygotowane własnoręcznie dekoracje 

świąteczne i domowe słodkie wypieki. Zebrane 

w ten sposób pieniądze ($1,988.00) 

przeznaczone będą na wakacyjny wyjazd dzieci 

na rekolekcje oazowe do Yorkville. Z serca 

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 
Komunia święta w tym dniu będzie udzielana 
tylko podczas Liturgii Wielkiego Piątku. 

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, 10:00am, 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. 
 
PORZĄDEK ADORACJI W TRIDUUM 
Zapraszamy do Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w Triduum Paschalne 
poszczególne grupy istniejące przy naszej 
parafii, jak również wszystkich parafian i 
przyjaciół.  
 
WIELKI CZWARTEK 



10:00 p.m.-11:00 p.m.  Młodzież, Krąg 
Miłosierdzia i zespół Misericordia 
11:00 p.m.-12:00 a.m. Rodzice dzieci grup 
parafialnych (Ministranci, Schola dziecięca) 
12:00 a. m.-7:00 p.m. Adoracja w ciszy (do 
Liturgii Wielkiego Piątku) 
 
WIELKI PIĄTEK 
11:00 p.m.-12:00 a.m. Rodzice dzieci grup 
parafialnych (Oaza Dzieci Bożych), Schola 
młodzieżowa, Dziecięce Róże Różańcowe. 
Różaniec Rodziców za dzieci  
12:00 a.m.-1:00 a.m. Gorzkie Żale (trzy 
części), Chór parafialny, Orkiestra dęta 
1:00 a.m.-2:00 a.m.  Krąg biblijny 
Zacheusz,  Apostolat  Margaretka 
2:00 a.m.-3:00 a.m.  Odnowa w Duchu 
Świętym,  
3:00 a.m.-4:00 a.m. Lektorzy, Marszałkowie 
4:00 a.m.-5:00 a.m.   Róże różańcowe, 
Kościół Domowy 
5:00 a.m.-6:00 a.m.  Kościół Domowy 
6:00 a.m.-7:00 a.m.  Straż  Honorowa 
NSPJ,  
7:00 a.m.-4:00 p.m.  Adoracja w ciszy 
 
STRAŻ DO GROBU PAŃSKIEGO 
Jak co roku organizujemy Straż do Grobu 
Pańskiego. Osoby, które chciałyby pełnić straź 
przy Grobie Pana Jezusa w naszym 
Sanktuarium, proszone są o konktakt z panem 
Józefem Żelazo: (630)935-2796.  
 
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+.  

Ze względu na Wielki Tydzień nie będzie 

spotkania 18 kwietnia. Zachęcam Was do 

uczestniczenia w uroczystościach Triduum 

Paschalnego. 

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. 

Ze względu na Wielki Tydzień nie będzie 

spotkania 19 kwietnia. Zachęcam Was do 

uczestniczenia w uroczystościach Triduum 

Paschalnego.  

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. 
 

http://bit.ly/2w65Pow
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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. 
 

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 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
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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 
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 !!! 

SPOTKANIA ODNOWY W WIELKIM POŚCIE 

Za nami jest już sześć spotkań Odnowy w Duchu 

św., które miały na celu wprowadzić i pomóc 

przeżywać okres Wielkiego Postu. Wszystkie 

spotkania rozpoczynały się od Eucharystii z homilią. 

Trzy spotkania połączone były z konferencjami: w 

czwartek 28 lutego o Praktykach pokutnych i 

znaczeniu ich w rozwoju duchowym. 14 marca o 

Rozeznawaniu na drodze ku dojrzałej 

duchowości oraz 4 kwietnia o Pocieszeniu i 

strapieniu duchowym jako normie życia 

duchowego. W pierwszej konferencji ks. Tomasz 

Pietrzak SChr szczególną uwagę zwrócił na praktyki 

pokutne jako rodzaj wyrzeczenia, odraczania 

potrzeb, dyscypliny, które mają prowadzić do żywej, 

zdrowej i owocnej relacji z Bogiem, z drugim 

człowiekiem i z sobą samym. Praktyki pokutne nie są 

tylko narzędziem wychowawczym, czy samorozwoju, 

ale jak wskazuje KKK 1430 https://bit.ly/2GQla1m, 

są przede wszystkim widzialnym znakiem 

nawrócenia wewnętrznego. Istotne jest więc 

zadawanie sobie pytań: dlaczego ja coś robię albo 

dlaczego czegoś nie robię. Chrześcijanin bowiem 

podejmuje się lub nie podejmuje się konkretnych 

praktyk pokutnych ze względu na Jezusa. Powołując 

się na św. Ignacego Opiekun Odnowy w Duchu św. 

zachęcił, by wybierać w życiu to, co pomaga w 

dojściu do celu i odrzucać to, co przeszkadza w 

dojściu do celu.  

W drugiej konferencji wielokrotnie można było 

usłyszeć, że pierwszym założeniem rozeznawania 

jest to, że Bóg jest dobry. W dalszej części ks. 

Tomasz powołał się na Katechizm Kościoła 

Katolickiego KKK 1787 (https://bit.ly/2GQla1m), który 

zaprasza nas, aby szukać tego co jest słuszne i 

dobre i szukać woli Bożej wyrażonej w prawie 

Bożym. W rozeznawaniu duchowym wybieramy 

pomiędzy mniejszym a większym dobrem. Bóg daje 

nam konkretne narzędzia, które pomagają w 

rozeznawaniu, w radzeniu sobie z trudnościami 

natury psychicznej czy duchowej w postaci mądrego 

poradnictwa psychologicznego czy spowiedzi św., z 

których warto korzystać. 

Na zakończenie konferencji wszyscy zostali 

zachęceni do refleksji: jak moja postawa wpływa na 

rozwój drugiego człowieka i co moja postawa 

względem Boga mówi o mojej dojrzałości. 

Pamiętajmy, że Bóg jest ciekawy tego co robimy i 

naszych decyzji. 

7 marca Odnowa i wszyscy zgromadzeni mogli 

uczestniczyć w prowadzonej medytacji ignacjańskiej 

poprzedzonej konferencją na temat tego sposobu 

modlitwy. Warto zauważyć, że jest to jeden ze 

sposób, o którym mówi Katechizm Kościoła 

Katolickiego punkty 2700- 2719.  

21 marca Wspólnota spotkała się na Adoracji 

Najświętszego Sakramentu połączonej z muzycznym 

uwielbieniem i modlitwą w przyniesionych intencjach. 

Kolejne spotkanie 28 marca rozpoczęło się jak 

zawsze Mszą Św., podczas której w homilii s. 

Tomasz Pietrzak SChr poruszył temat woli Bożej. 

Opierając się na cytowanym fragmencie książki „… 

bo Ty jesteś ze mną” Waltera J.Ciszka SJ i Daniela 

L.Flaherty SJ można przyjąć za wolę Bożą wszystkie 

sytuacje dnia codziennego: pracę, spotkanych ludzi, 

trudności, monotonię dnia, rutynę i podjęcie 

codziennych obowiązków. Szukanie woli Bożej nie 

jest wyborem pomiędzy dobrem a złem, ale 

pomiędzy dobrem mniejszym i większym. Gdzie 

więcej dobra zadzieje się w moim konkretnym życiu, 

https://bit.ly/2GQla1m
https://bit.ly/2GQla1m


tu, gdzie jestem? - to pytanie, które pomaga 

rozeznawać wolę Bożą, która nie jest „ciepłem, które 

przeze mnie przeleci”, ale prostymi zadaniami: wstać 

rano, przygotować posiłek, wytrzymać w jakiejś 

trudnej sytuacji. W drugiej części spotkania Opiekun 

Odnowy poprowadził medytację ignacjańską do 

ewangelii Łk 15,1-3.11-32 o Miłosierdziu Bożym. W 

modlitwie tej w szczególny sposób wszyscy prosili o 

doświadczenie Miłości Miłosiernej, czyli miłości Ojca, 

który pochyla się nad swoim dzieckiem. W medytacji 

został przedstawiony obraz Boga, który daje 

człowiekowi godność synowską. 

Na ostatnim spotkaniu w czwartek 4 kwietnia 

ks.Tomasz poprowadził konferencję o „Pocieszeniu i 

strapieniu duchowym jako normie życia duchowego”( 

por. ĆD 314-336). Jest to trudny temat, ale ważny w 

życiu każdego człowieka prowadzącego świadomie 

życie duchowe. Pocieszenie duchowe to pewne 

poruszenie wewnętrzne, które sprawia, że człowiek 

się zapala do miłowania swego Stworzyciela i Pana 

oraz to również każdy wzrost nadziei, wiary i miłości i 

każda wewnętrzna radość, która wzywa i pociąga do 

rzeczy niebiańskich (por. ĆD 316 Reguła 3). Jest to 

więc rodzaj poruszenia, który daje pokój, pociągać 

nas do Pana Boga. Pocieszenia duchowego nie 

możemy utożsamiać z fajnym samopoczuciem 

psychicznym, które możemy uzyskać pod wpływem 

środków chemicznych, czynników zewnętrznych. Wg 

Reguły 4 (ĆD 317) strapienie duchowe to wszystko, 

co jest przeciwieństwem reguły trzeciej, np. to 

ciemności duszy, powstające w niej zamieszanie, 

poruszenie w kierunku rzeczy niskich i ziemskich, 

niepokój powodowany przez różne podniety i 

pokusy, co prowadzi do nieufności pozbawionej 

nadziei i miłości. (dla chętnych – szersze relacje z 

większym omówieniem tematów konferencji 

dostępne są na Fb na stronie parafii). 

Na zakończenie wszystkich spotkań uczestnicy 

gromadzili się w grupach, by dzielić się swoim 

doświadczeniem Boga oraz otrzymywali materiały 

pogłębiające temat danego spotkania. 

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty i każdy 

niech czuje się na nie zaproszony. 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Potrzebny komputer (laptop lub stacjonarny) w 
dobrym stanie za niewielką cenę dla trójki dzieci 
wychowywanych samotnie przez Matkę. Potrzebna 

jest również ława-Coffe table. Kontakt: Maria: 
(630)915-6013. 

 Łózko szpitalne do oddania: Kontakt: Zofia: 
(630)664-4447 

 Wynajmę 3 sypialniowy townhouse w Wood Dale 
od 10 czerwca, sprzedam dwie meblościanki dla 
dzieci. Kontakt: Ewa: (630)999-3925 

 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 
(poprawiony numer telefonu) 

 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 


