
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 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 19  maja  – Piąta  Niedziela 
Wielkanocna 
 

 Wejście: 
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (296). 
 

Ofiarowanie:  
Wesel się Królowo miła (128) 
 

Komunia św:  

O Panie, Ty nam dajesz (149) 

Dziękczynienie: 

Niech  będzie  Uwielbiona  Trójca 
Przenajświętsza  Ojciec  i  Syn  i  Duch   
Święty  w  Najświętszym                     
Sakramencie  Ołtarza  teraz i zawsze i na wieki 

 wieków.  Amen   x 3 
 
Zakończenie 
Pozdrawiam Ciebie Matko (459) 
 
Czytania:   
Dz 14, 21b-27  Ps 145;  Ap 21,1-5a   
J 13, 31-33a.34-35  
 
Psalm responsoryjny   
Będę  Cię  wielbił, Boże  mój i Królu 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
+ Widzę się tak słaba, że 
gdyby nie Komunia św. 
upadałabym ustawicznie, 
jedno mnie tylko trzyma, to 
jest Komunia św. , z niej 
czerpię siłę, w niej moja 
moc. Lękam się życia, w 
którym dniu nie mam 
Komuni św.  Sama siebie się 
lękam. Jezus utajony w 
Hostii jest mi wszystkim. Z Tabernakulum 
czerpię siłę, moc, odwagę, światło; tu w 
chwilach udręki szukam ukojenia. Nie 
umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym nie 
miała w sercu Eucharystii. 1037) 

 
ROZWAŻANIA 

Piąta  Niedziela  Wielkanocna  
J 13, 31-33a.34-35 

Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje 
ogromne zapotrzebowanie w świecie na 
wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus 
w Wieczerniku, dając nowe prawo – prawo 
miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego 
uczniów: „Daję wam przykazanie nowe, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali”. Chrześcijańska miłość bliźniego jest 
nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także 
znakiem jedności we wspólnocie wierzących. 
Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla 
innych co raczej najgłębsze pragnienie serca i 
osobisty zysk dla kogoś, kto kocha. Każdy 
człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany. 
Jednak paradoksalnie największą korzyść 
odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie. 
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo 
Boże nie może bowiem w pełni zrealizować 

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


samego siebie inaczej jak tylko poprzez miłość, 
czyli przez bezinteresowny, szczery dar z 
samego siebie, ze swojego życia. Chrystus 
dając nam „Nowe przykazanie” wzywa nas 
jednocześnie do tego, żeby stale na nowo żyć 
według niego. 
Św. Josemaria Escirva stwierdza, że 
„najważniejszym apostolstwem jaki chrześcijanie 
mogą czynić na świecie, najlepszym 
świadectwem wiary, jest współpracować, by 
wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat 
autentycznej miłości”. Może warto więc zacząć 
od małych kroków. Może warto zacząć od 
małych kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w 
drugim człowieku Jezusa, któremu możemy 
pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie 
wyobrazić normalne funkcjonowanie w domu, w 
pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często 
szukamy miłości wokół siebie. Wokół nas jest 
tak wielu ludzi, również takich, o których można 
powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak 
stwierdzają: „dobroć dla innych” nie zawsze jest 
niestety znakiem firmowych chrześcijan. Co 
trzeba zrobić, aby tak się stało? Jak kochać 
tych, których nienawidzimy z racji na 
wyrządzoną krzywdę, których wpisaliśmy na 
swoją „czarną listę”? W jaki sposób troszczyć 
się o to, by nasze chrześcijaństwo nie zamieniło 
się w pustosłowie? 
Nie czekajmy z naszym wyrażaniem miłości, aż 
będzie za późno. Na zakończenie wsłuchajmy 
się w słowa Gabriela Marqueza, laureata 
literackiej Nagrody Nobla z 1982 roku, chorego 
na nowotwór złośliwy układu limfatycznego. Tak 
napisał w liście do swoich przyjaciół: „Jutro nie 
jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani 
staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz 
ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie 
zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że 
nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w 
którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na 
jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by 
przekazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze 
blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak 
bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź 
dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć ‘jak 
mi przykro’, ‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i 
wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. 
Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli 
sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś 
mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i 
bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”. 
ks. Leszek Smoliński 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Piąta Niedziela  Wielkanocna – 19 maja,    
6:00pm (Sobota) ++Józef, Józefa, Czesław 
Borowski 
7:00am  +Elżbieta Rogalski     
9:00am Dziękczynna na zakończenie roku 
szkolnego w szkole Świętej Faustyny   
11:00am  Dziękczynna za I Komunię świętą  
1:00pm  ++Adela i Zbigniew Ciepiela  
3:30pm  Intencja zbiorowa 
7:00pm   O Boże błogosławieństwo dla księdza 
Piotra Nowackiego z okazji urodzin  
 
Poniedziałek – 20 maja,      
8:00am  Za Parafian  
7:00pm  ++Helena i Kazimierz Rybczyński  
7:00pm  +Roman Bułat 
7:00pm   O Boże blogosławieństwo dla Karoliny 
z okazji 19 urodzin   
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla księdza Piotra Janasa z 
okazji 5 rocznicy święceń kapłańskich  
 

 Wtorek  –  21 maja,     
8:00am O Boże błogosławieństwo i łaskę 
zdrowia dla Reginy Kelner i jej rodziny 
7:00pm  ++Małgorzata Wdówka w 1 rocznicę  
śmierci, Jan Wdówka w 12 rocznicę śmierci  
7:00pm ++Karolina i Eugeniousz Lizak w 6 
rocznicę śmierci  
7:00pm    O Boże blogosławieństwo dla Agaty i 
Jacka Potyrała z okazji 22 rocznicy ślubu   
 

Środa   – 22 maja,   
8:00am  ++Krystyna i Jan Świerc  
8:00am ++Marysia i Alojzy Banach, Ewa 
Rybczyńska i Henryk Szycko  
7:00pm +Jan Gładczuk w 1 rocznicę śmierci   
7:00pm +Jerzy Dąbrowski w 27 rocznicę śmierci   
 

Czwartek  – 23  maja, 
8:00am  ++Zbigniew i Halina Bębenek, Janina i 
Alojzy Bębenek  
7:00pm  +Jadwiga Chodakowska 
7:00pm  +Kazimierz Karp w 10 rocznicę śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Izabeli i 
Kazimierza Wiatr w 32 rocznicę ślubu   
 
Piątek  – 24 maja, Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożycielki Wiernych 
8:00am  +Jan Łowczyk w 18 rocznicę śmierci i 
zmarli z rodziny Łowczyk 



8:00am  O Łaskę nawrócenia dla Stefana i całej 
rodziny 
7:00pm  ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski  
7:00pm  ++Mieczysław i Stefania Koziarscy  
 
Sobota  –25 maja  
8:00am +Józef Koszyk w 13 rocznicę śmierci 
9:00am +Nancy Mahoney 
 
Szósta Niedziela  Wielkanocna – 26  maja,    
6:00pm (Sobota) + Halina Bukat 
7:00am ++Władysław Budek i Józef Mucek w 
rocznicę śmierci     
9:00am +Stanisław Kaszuba w 15 rocznicę 
śmierci   
11:00am ++Władysław Dziuba, Bronisław 
Jakubczak w rocznicę śmierci 
1:00pm  +Robert Sabkowicz  
3:30pm  Intencja zbiorowa 
7:00pm  ++Filip i Wiesława Skibińscy  
                   

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
 W  sobotę  25 maja  zostanie 
ochrzczony:      Gabriel Głowicki; w 
niedzielę 26 maja: Sara Julia 
Bratko; Konrad Kosakowski; Klara Aniela 
Kopacz 
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 22 maja o 
godz. 7:45pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA    
Uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej w roku 2020 odbędzie się 9 
maja dla dzieci ze Szkoły Św. 
Faustyny oraz 23 maja dla dzieci ze 
szkół w Schaumburgu, Itasca i 
Naperville. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty: 25 maja Beata 
Małgorzata Baran i Sławomir 
Kosakowski; 1 czerwca: 
Agnieszka Małgorzata Pikul i 
Peter Mario  DeSantis; 8 czerwca: Anna Korus i 
Michał Szumiło; 15 czerwca: Iwetta Zofia Bobka 
i Tomasz Paweł Stremecki; 22 czerwca: Teresa 
Kasprzyk i Konrad Piotrowski; 29 czerwca: 
Agnieszka Kurzawa i Mateusz Kaczmarczyk.  

Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej 
drodze życia! 
 
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
 
Niedziela  12 maja  $10,583.00 
Składka budowlana: $10,101.00 
Rocznica I Komunii św.: $1,295.00 
Sklepik:  $3,524.00 
Lampki: $785.00 
Kawiarenka:  $940.00 
 
ZOBOWIĄZANIA – PLEDGES 
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w 
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na 
spłatę długu naszego kościoła: Arkadiusz 
Zwierniak i Monika Machnik, Andrzej i Anna 
Mozgala, Przemysław i Karolina Wieclaw, 
Grzegorz i Edyta Grygo, Mariusz i Maria Onak, 
Marek i Anna Dragowski, Jan i Danuta Morawa, 
Grzegorz i Anna Kruczalak, Maciej i Katarzyna 
Stanio, Jan i Maria Korus, Mieczysław i Jolanta 
Kaczmarczyk, Bronisław Pohl, Stanisław i 
Alfreda Konieczek, Christopher i Margaret 
Stelmach, Krzysztof i Renata Mierkowski, Anna i 
Jarosław Pawlina, Marcin i Anna Sulka, 
Arkadiusz i Ewelina Panek, Bogdan 
Marcinkowski i Ewa Bilicka, Krzysztof i Justyna 
Golinski, Katarzyna i Patryk Murzanski, Jan i 
Aneta Krupa, Andrzej i Iwona Libera, Marta i 
Mariusz Wdowiak, Krystyna Dąbrowski, Maciej i 
Anna Kekus, Jacek i Marzena Flis, Ewa 
Pulczynska, Adam i Bernadetta Jarosz, 
Małgorzata Gontarek. 

W niedzielę, 26 maja zostanie zebrana druga 
składka na   spłatę długu budowy naszego  
kościoła. 

DOROCZNA KWESTA DUSZPASTERSTW 
KATOLICKICH – CATHOLIC MINISTRIES 
ANNUAL APPEAL 

W tym co roku Diecezja Joliet wyznaczyła 
naszej Parafii Bożego Miłosierdzia do zebrania $ 
53,500.00. Do dnia 12 maja zebraliśmy $ 
12,096.00. 

 

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: 
Oliwia Maj i Damian Mika 
Elżbieta i Kazimierz Gołąbek 
Dariusz Zając 
Karol Wołyniec i Renata Janowicz-Wołyniec 
Alicja i Sławomir Gaborek 
Piotr Czarnik 
Małgorzata i Grzegorz Sulocha 
Witamy bardzo serdecznie w Parafii Bożego 
Miłosierdzia i zachęcamy wszystkich, którzy 
uczęszczają do naszego kościoła, a nie są 
jeszcze zapisani, aby się zapisali. 
 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE  
W naszej wspólnocie Nabożeństwo  Majowe 
będzie odprawiane w kościele 
od poniedziałku do piątku 
oraz w niedzielę o godz. 
6:30pm; w sobotę o godz. 
5:30pm. Nabożeństwo 
Majowe dla dzieci będzie 
odprawiane przy figurce Matki 
Bożej w środy o godz. 
6:00pm, a młodzież 
zapraszamy na wspólny śpiew Litanii 
Loretańskiej w środę, po wieczornej Mszy 
świętej, pod figurę Matki Bożej. 
WIZYTA KSIĘDZA Franciszka Wojdyła SVD 

W niedzielę 19 maja , będzie gościł u nas ksiądz 
Franiciszek Wojdyła SVD, misjonarz z Kongo. 
Podczas każdej Mszy świętej opowie nam o 
swojej pracy misyjnej.  
Kilka słów od księdza Franciszka. 
            Otóż pracuję tam od 2001 roku. Od 2005 
byłem proboszczem na parafii Świętego 
Amanda w Kinszasie a od grudnia 2017 r jestem 
proboszczem w parafii Świętego Pawła (St Paul) 
w mieście Bandundu oddalonym o jakies 400 
km od Kinszasy. W trakcie mojej pracy tutaj w 
Kongo, jak wszyscy misjonarze stykam się z 
bardzo bolesnymi problemami tutejszej ludności 
spowodowanymi głównie ogromnym kryzysem 
ekonomicznym. Historia jest bardzo zawiła, ale 
po krótce : Kongo to bardzo bogaty kraj który 
opływa prawie we wszystko co najcenniejsze w 
świecie jeśli chodzi o złoża naturalne i minerały, 
lecz niestety znajduje się w « szponach » 
bezlitosnej kliki politycznej i biznesowej, która 
żeruje na wszystkim a zwykli ludzie klepią biedę, 
a czasem przymierają głodem. 
Najsmutniejszymi ofiarami tego systemu są 
przede wszystkim dzieci : całe miliony dzieci nie 
mogą się uczyć z braku środków na opłatę 
szkoły, bo za to jak i za inne sprawy jak leczenie 
płaci się z własnej kieszeni. 
o. Franciszek Wojdyla SVD  
 
ROCZNICA  ŚWIĘCEJ  KAPŁAŃSKICH 

Miesiąc maj jest nie tylko 
szczególnie poświęcony naszej 
Matce Maryi, ale jest też 
zwiazany z uroczystością  
Święceń Kapłańskich 
większości Księży 
Chrystusowców. W tym 

tygodniu obchodzimy kolejne rocznice przyjęcia 
Święceń Kapłańskich kapłanów z naszej parafii: 
27 rocznica święceń 
Ksiądz Mirosław Stępień -  26 maja 
24 rocznica święceń 
Ksiądz Piotr Nowacki – 23 maja 
13 rocznica święceń  
Ksiądz Tomasz Pietrzak– 23 maja 
5 rocznica święceń 
Ksiądz Piotr Janas – 20 maja 
Naszym Kapłanom życzymy Bożego 
błogosławieństwa , opieki Matki Najświętszej 
i wsparcia Ducha świętego w dalszej pracy 
duszpasterskiej. 

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


A wszystkich zapraszamy na uroczystą Mszę 
świętą Jubileuszową w czwartek 23 maja o 
godzinie 19:00. 
 
UWAGA BIERZMOWANI! 

Odbiór płyt z nagraniem video z uroczystości 
bierzmowania 2019r.: 19 maja i 2 czerwca od 
godz. 9.00am do 2.00pm w Kościele u Pana 
Krzysztofa (kamerzysty). 
 
POMOC DLA DZIECI ŻYJĄCYCH NA 
WYSYPISKU 
ŚMIECI W 
GWATEMALI 
Dr Marian Olpinski 
wraz z żoną od 11 
lat jeżdżą do 
Gwatemali, aby 
pomagać rodzinom z dziećmi. Przy wysypisku 
śmieci żyje ok 13.000 ludzi, w tym 8000 dzieci. 
Żyją oni z tego co znajdą. 
Potrzebujemy: bielizny dziecięcej, 
szczoteczek do zębów, plastrów 
opatrunkowych (BANDAIDS), witaminy, 
tylenol, advil, zabawki (ale małe mieszczące 
się w dłoni). Można też przekazać gotówkę w 
kopercie z napisem: GWATEMALA lub czeki 
wypisane na: BEYOND THE WALLS- prosimy 
przynosić do zakrystii. 
Do końca maja w lobby kościoła będą stały 
specjalne kartony do których będzie można 
włożyć przyniesione rzeczy.  Bóg zapłać za 
pomoc. 
 
PIKNIK  WIOSENNY 
Serdecznie zapraszamy Parafian i 
przyjaciół naszej Parafii do 
wzięcia udziału w 
Pikniku Parafialnym ”Powitanie 
Lata”, który odbędzie się w dniu 
2 czerwca  na terenie naszej 
Parafii. Piknik, to  czas zabawy, 
smakowitych dań polskiej kuchni oraz 
towarzyskich spotkań. Wszystkich sponsorów, 
którzy chcieliby wesprzeć nasz piknik, jak też 
osoby, które będą chciały wystawić swoje 
stanowiska prosimy o kontakt z Agnieszką 
Stankiewicz, tel: 630.863.3933  Całkowity 
dochód z Pikniku przeznaczony jest na spłatę 
długu budowy naszej świątyni. Panie, prosimy o 
upieczenie i przygotowanie ciasta na piknik.   
W dniu pikniku, 2 czerwca wyjątkowo nie będzie 
Mszy św. o godz. 3.30pm. Intencje zbiorowe tej 

Mszy św. zostaną odprawione w tym dniu o 
godz. 1:00 po południu. O godz. 3:00 po 
południu modlitwa Koronki do Bożego 
Miłosierdzia. 

 
Dziekujemy naszym sponsorom 
ABS Trucking 

Aga Travel LLC, www.agatravel.net 

AKI Corporation 

Alexandra Food 

Allegra Banquets 

Andy's Deli 

Baranowski Bakery 

Barbaras Deli 

Beata Nowak, Exit Realty Redefined 

Beauty Lab, Schaumburg 

Belmont Sausage 

Dr Michael Lebiecki, Sparkling Dental 

Dr. Aleksandra Bialy 

Dr. Bozena Scigacz 

Farmers Insurance, Anna Lebiecka 
Helma 

Grota Restaurant 

Helen's Deli 

Husar Abatement LTD 

Jolly Inn 

Kings Hall Banquets 

Ludwig Dairy 

Malgorzata Platek, LMT Masaże 

Marek i Jolanta Gracz 

tel:630.863.3933
http://www.agatravel.net/


Marek I Jolanta Smoter 

Northstar Foods 

Olympia Bakery 

One Stop Insurance, Beata Nitecki 

Panstwo Drath 

Panstwo Giewont 

Paradise Banquets 

Polish Folklore Banquets 

Polish Slavic Federal Credit Union 

Signature Euro Deli 

Smakowski Deli 

Smiles of Lombard 

Tata's Pierogi 

Temida Tax Solutions, Teresa Masolak 

Velvet Bakery 

White Eagle Deli 

Wiklanski Bakery 

 
Z ŻYCIA WYŻSZEGO SEMINARIUM 

DUCHOWNEGO  TOWARZYSTWA 

CHRYSTUSOWEGO DLA POLONII 

ZAGRANICZNEJ   

 

 
 

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ W WYBORACH 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 

2019r. 
             Wybory do Parlamentu Europejskiego w 
obwodach utworzonych za granicą, zostaną 

przeprowadzone w oparciu o przepisy i zgodnie 
z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 

lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów 
do Parlamentu Europejskiego, które odbędą 
się w sobotę, 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-

21.00. 
            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. 
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla 
obywateli polskich przebywających za granicą 
na terenie okręgu konsularnego Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Chicago zostało utworzonych 7 obwodów 
głosowania: 
 Jednym z nich jest obwód głosowania nr 
145, 
przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard 
21W377 Sunset Avenue 
Lombard, IL 60148 
 Więcej informacji na temat wyborów do 
parlamentu europejskiego można uzyskać na 



stronie internetowej konsulatu w Chicago oraz 
ewybory.msz.gov.pl 
 
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.  
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 22 maja zapraszam zgodnie z planem 
młodzież 12-15 lat do Centrum Pastoralnego o 
godz. 7.45pm na spotkanie. Będziemy kreatywnie 
dyskutować o tym czy warto być kreatywnym!  
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  
 

http://ewybory.msz.gov.pl/
http://bit.ly/2w65Pow


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. 
W czwartek 23 maja zapraszam na Msze św. o 
godz. 7.00pm do Kościoła, a następnie na 
adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą 
uwielbienia. 
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, 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


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 
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 ży  –    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. 
 
WYDARZYŁO SIĘ... 
ON ŻYJE … 

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


 
W sobotę 11 maja zgodnie z planem formacyjnym 
Odnowa w Duchu Świętym przeżywała swój Dzień 
Skupienia w Domu Rekolekcyjnym Sióstr 
Dominikanek w Justice. Wspólnota przyjechała do 
tego miejsca jako swojej pustyni, na której mogła 
doświadczać obecności Boga poprzez kontemplację 
słów będących tematem tego spotkania: ON ŻYJE I 
CHCE, ABYŚ ŻYŁ! ON JEST W TOBIE, JEST Z 
TOBĄ I NIGDY CIĘ NIE OPUSZCZA (por. adh. 
Christus Vivit, pkt. 1 i 2, Ojciec Święty Franciszek). 
Całe spotkanie opiekun Odnowy ks. Tomasz 
Pietrzak SChr poprowadził w duchu ignacjańskim. 
Osoby biorące udział przeżywały ten dzień w 
milczeniu zewnętrznym (tzn. z wyłączonym 
telefonem, bez rozmów), które miało prowadzić do 
milczenia wewnętrznego, aby stawać się bardziej 
dyspozycyjnymi dla Boga i hojnie otwierać się na 
Jego działanie.  
Ks.Tomasz poprowadził dwie konferencje, które 
stanowiły wprowadzenie do dwóch czasów modlitwy. 
Obie medytacje ignacjańskie opierały się na 
ewangelii J1,38-39 nawiązującej do tematu Dnia 
Skupienia i mówi o spotkaniu się z Jezusem, który 
zaprasza każdego z nas do swojego domu, do żywej 
relacji z Nim. 
Podczas Dnia Skupienia nie mogło zabraknąć 
Eucharystii. Podczas homilii do ewangelii z dnia 
J6,55.60-69 zebrani usłyszeli m.in., że cały czas, 
dzisiaj też, Jezus pragnie być w żywej relacji z 
każdym człowiekiem. Ta relacja jest dla Niego 
najważniejsza. A dla ciebie? My nie mamy pragnąć 
cukierków duchowych, ale wchodzenia w coraz 
głębszą i bliższą więź z Bogiem. Nie mamy szukać 
cudowności, ale przyjmować swoją rzeczywistość, 
swoje tu i teraz jako wolę Bożą. Oczywiście z 
wyłączeniem grzechu, który nie jest wolą Boga, ale 
gwałtem zadanym na nasz organizm. Wola Boża 
dotyczy zawsze szukania dobra i większego dobra. 
Jezus dzisiaj pyta się nie tylko uczniów, ale każdego: 
czy i ty chcesz odejść? Czy odpowiesz tak jak Piotr: 
Panie do kogo pójdę, Ty masz słowa życia 
wiecznego? Pamiętaj, że nie musisz wszystkiego 

wiedzieć, nie musisz rozumieć, ale ufaj - na tym 
polega nasza wiara. 
Dzień Skupienia zakończył się dzieleniem w grupie. 
Wszyscy otrzymali zadanie domowe, które ma 
pomagać w dostrzeganiu Bożej obecności w 
rzeczywistości, w której żyjemy i poprzez to 
pomagać nam wchodzić w coraz głębszą relację z 
Bogiem, który żyje i chce abyś ty żył! 
 
Młodzież na Dzień Matki 
W sobotę 11 maja podczas wieczornej Mszy św. i na 
wszystkich Mszach w niedzielę młodzież z naszej 
parafii sprzedawała piękne, czerwone róże z okazji 
Dnia Matki. Młodzi ludzie w ten sposób zbierali 
fundusze na swój wyjazd rekolekcyjny. W sumie 
udało im się zebrać $1,180.25.  
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i 
zorganizowanie tej akcji oraz dziękujemy wszystkim 
naszym darczyńcom. Mamom zaś składamy 
najlepsze życzenia!     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Pixiediexie Daycare, potrzebna pani jako asystent 
nauczyciela do przedszkola na part-time, od 3pm 
do 6 pm. Kontakt: Ewa: (630) 787-1208 

 Pana na emeryturze lubiącego pracę w ogrodzie, 
zatrudnimy na part-time. Okolice Roselle i 
Bloomingdale. Kontakt: Ewa: (630)442-9383 

 Zapraszam do domu na manicure i pedicure. 
Kontakt: Agnieszka: (847)414-6991  

 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 

 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 

 Sprzedaję pierogi różnego rodzaju oraz inne 
potrawy domowe na zamówienie. Kontakt: Lucyna 
(708)698-1402. Glendale Heights. 


