
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 26  maja  – Wniebowstąpienie 
Pańskie 
 

 Wejście: 
 1. Chrystus  Pan w niebo  wstępuje 
  Niech się  wierny   lud  raduje 
  Na  cześć  Jego  zawołajmy 
 Chwałę  Panu  zaśpiewajmy.  Alleluja,Alleluja  ! 
 
2. Chóry  niebian   Go  witają  
Cześć  i  chwałę  Mu  oddają 
 Wielce  cieszą  się  Anieli 
 Kiedy  Chrystusa  ujrzeli.  Alleluja,Alleluja ! 
 
 
 

Ofiarowanie:  
Nie zna śmierci Pan żywota zwr. 1,2,4 (123) 
Komunia św:  

O niewysłowione (201) 

Dziękczynienie: 

Dziękuję  Ci  Jezu , dziękuję Ci Jezu ! 
Dziękuję  Ci  Jezu !,Tak bardzo Ci dziękuję 
Tak  bardzo  jestem  wdzięczny Ci ! 
Zakończenie 
Pobłogosław Jezu drogi  (202) 
 
Czytania:   
Dz 1, 1-11  Ps 47;  Hbr 9, 24-28; 10,19-23   
Łk 24, 46-53  
 
Psalm responsoryjny   
 Pan wśród radości wstępuje do nieba. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
+ Odczuwam tak straszny 
ból, kiedy patrzę na 
cierpienia bliźnich; odbijają 
się w sercu moim wszystkie 
cierpienia bliźnich. Ich 
udręczenia noszę w sercu 
swoim, tak, że mnie to nawet 
fizycznie wyniszcza. 
Pragnęłabym, aby wszystkie 
bóle na mnie spadały, by 
ulżyć bliźnim. (1039) 

 
ROZWAŻANIA 

 Wniebowstąpienie Pańskie  
Łk 24, 46-53 

Zdobywać niebo 
Wśród najbardziej 
reprezentatywnych dla 
sztuki  bizantyńskiej ikon 
pokazanych na wystawie 
„Bizancjum”, 
zorganizowanej na 
przełomie 2008/2009 
roku w Królewskiej 
Akademii Sztuk 
Pięknych w Londynie, 
znalazła się ikona 
„Drabina do nieba” (tempera na desce, 41x29 
cm). Pochodzi ona ze słynnego klasztoru św. 
Katarzyny na Synaju i jest datowana na XII w. 
Bez wątpienia inspiracją do powstania ikony był 
traktat św. Jana Klimaka pod tym samym 
tytułem. Ikona znakomicie ilustruje dynamikę 

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


życia duchowego stanowiąc metaforę drogi 
wiary chrześcijanina wznoszącej go ku Bogu: 
mnisi podążają do raju po trzydziestu 
szczeblach drabiny łączącej niebo z ziemią. 
Tych trzydzieści stopni wieńczą trzy cnoty 
boskie: wiara, nadzieja i miłość. Są one 
dostępne jednak nie tylko dla herosów wiary, ale 
dla każdego chrześcijanina prowadzącego życie 
sprawiedliwe. 
W dzisiejszą uroczystość przychodzimy do 
Jezusa, który wskazuje na to, kim jesteśmy i 
dokąd zmierzamy. Sam pomaga nam określić 
naszą tożsamość, wskazuje kierunek naszego 
życia, kiedy „wśród radości wstępuje do nieba”. 
Idzie do domu Ojca, w którym jest wiele 
mieszkań. Idzie po to, ażeby przygotować nam 
miejsce. Jezus nie pozostawia nas jednak 
sierotami, daje nam obietnicę Ducha Świętego. 
Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciel, który 
będzie nas umacniał, oświecał, pomagał lepiej i 
pełniej zrozumieć tajemnicę Chrystusa. 
Wraz z Wniebowstąpieniem Chrystusa 
rozpoczyna się czas Ducha Świętego, czas 
Kościoła, który pomaga nam odkrywać naszą 
chrześcijańską tożsamość, nasze ostateczne 
powołanie. Każdy chrześcijanin podążający 
drogą życia, siłą wiary i mocą sakramentów 
zmierza do poznania Boga i wspina się do bram 
nieba. W czasie tej drogi jest nieustannie 
narażany na niebezpieczeństwa – musi toczyć 
walkę duchową z pokusami, które odwodzącymi 
go od podstawowego celu życia ziemskiego, 
czyli zbawienia. Jednak nie wszyscy wychodzą z 
tych zmagań obronną ręką. Stąd potrzebne jest 
nieustanne trwanie w łączności z Jezusem, który 
jest „drabiną” do nieba, w takim samym 
znaczeniu jak jest drogą do nieba, prawdą i 
życiem. Ta droga prowadzi w górę, gdzie Jezus 
zasiada po prawicy Ojca. Chrystus prowadzi 
wierzącego od najniższych krańców jego 
cielesności i doczesności, stopniowo, do 
przemiany, aż do chwili, w której „ujrzymy Go 
takim, jakim jest, i będziemy do Niego podobni”. 
Przykładem drabiny rajskiej na ziemi jest 
Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa. Żyjący w II 
wieku po Chr. św. Ireneusz opisywał Kościół 
jako drabinę pozwalającą wznieść się każdemu 
wierzącemu do Boga. Drabina ta wytycza drogę 
zbawienia w wymiarze jednostkowym, w relacji 
chrześcijanin – Bóg, jak i w wymiarze 
eklezjalnym – to Kościół pielgrzymujący. Zatem 
na rajskiej drabinie znajduje się cały Kościół, 
który zdąża do swego spełnienia, do pełni życia 

w Bogu. Ten Kościół przypomina nam 
nieustannie, że mamy odkrywać niebo w 
naszym sercu. Często jest to niemożliwe, 
ponieważ zasłania je obłok doczesności, obłok 
ludzkich wad, nałogów, niedoskonałości, 
czasem grzechu. Niech Chrystus, który jest 
obecny na ołtarzu jako „Sakrament miłości”, 
pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście w 
wiernym kroczeniu Jego śladami na drodze 
realizacji naszego życiowego powołania. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Wniebowstąpienie Pańskie – 2 czerwca,    
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary i 
Jana Górz     
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i 
Marka Piaseckich w rocznicę ślubu   
11:00am ++ Czesława i Henryk Karczewski 
1:00pm  Intencje zbiorowe  
7:00pm  + Maria Merchut w rocznicę śmierci  
 
Poniedziałek – 3 czerwca, świętego Karola 
Lwangi i Towarzyszy      
8:00am  Za Parafian  
7:00pm  + Władysław Korczykowski  
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla kapłanów 
i sióstr zakonnych posługujących w naszej 
parafii   
7:00pm  ++ Anastazja, Piotr i Zbigniew Baran 
 

 Wtorek  –  4 czerwca     
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm  + Helena Grzesik w 1 rocznicę śmierci  
7:00pm + Władysław Korczykowski 
7:00pm    + Robert Zalewski   
 

Środa   – 5 czerwca, Świętego Bonifacego   
8:00am  Za dusze w czyśćcu cierpiące  
7:00pm + Sabina Bajerlein w 10 rocznicę 
śmierci  
7:00pm ++ Marianna i Zenon Rychel   
7:00pm + Władysław Korczykowski    
 

Czwartek  – 6 czerwca 
8:00am  + Władysław Korczykowski   
7:00pm  +Stanisław Bysiek w 1 rocznicę śmierci 
7:00pm  + Zofia Bożek w 3 rocznicę śmierci 



7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Janiny 
Szkaradek z okazji urodzin   
 
Piątek  – 7 czerwca  
8:00am  + Władysław Korczykowski   
8:00am  ++ Teresa i Czesław Luter 
8:00am  ++ Stanisława i Jerzy 
Mroczkowski  
7:00pm  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Mili w 3 rocznicę urodzin i 
dla Luci w 5 rocznicę urodzin    
 
Sobota  – 8 czerwca, świętej Jadwigi 
Królowej  
8:00am + Władysław Korczykowski  
9:00am + Radosław Zawadzki w 1 rocznicę 
śmierci   
10:00am Msza Graduacyjna Przedszkola 
Dobrego Pasterza   
 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 9 
czerwca,    
6:00pm (Sobota) + Eugeniusz Karczewski w 8 
rocznicę śmierci 
6:00pm (Sobota) O Boże blogosławieństwo dla 
Elżbiety i Henryka Rutkowskich w 40 rocznicę 
ślubu 
7:00am  ++ Kunegunda i Franciszek Borek  w 
rocznicę śmierci    
9:00am ++ Krystyna i Stanisław Miłkowscy, 
Sławomir Dachtera   
11:00am + Aleksandra Jaskóła 
1:00pm  + Teresa Jaworowska w 22 rocznicę 
śmierci  
3:30pm  Intencje zbiorowe  
7:00pm  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Andrzeja i Zofii Sroka  
                   

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
 W   niedzielę 9 czerwca zostaną 
ochrzczeni:  Patryk Sliz; Julian 
Konopka; Joseph Tadeusz Wieclaw; Benjamin 
Ligeska;  Michael Kamisinski;  w sobotę 15 
czerwca: David Mackiewicz; w niedzielę 23 
czerwca: Jacob Anthony Krason; Alexander 
John Kmiecik; Patrycja Kotomski; Mia Wołyniec; 
Bianka Maria Ryszka; Antoni Stefan Szela. 
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 5 czerwca 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:   8 czerwca: 
Anna Korus i Michał Szumiło; 15 
czerwca: Iwetta Zofia Bobka i 
Tomasz Paweł Strzemecki; 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  26maja  $8,810.00 
Składka budowlana: $9,634.00 
Pledges: $  670.00  
Kawiarenka: $  570.00 
Lampki:  $  755.00 
 
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, 
Jan i Danuta Morawa, Maciej i Katarzyna Stanio, 
Jan i Maria Korus, Bronisław Pohl, Christopher i 
Margaret Stelmach, Katarzyna i Patryk 
Murzanski, Marta i Mariusz Wdowiak, Agata i 
Andrzej Szlezak, Beata i Leszek Szklanny, 
Barbara i Piotr Szlachta, Maria Dusza, 
Magdalena i Tomasz Kaminski, Ludwika i Adam 
Peschak, Ewa i Witold Mierzwa. 
 
W niedzielę, 9 czerwca 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! 
 
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE  
W miesiącu czerwcu zapraszamy 
na nabożeństwa z litanią do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
które będą odprawiane od 
poniedziałku do piątku  i w 
niedzielę o godz. 6.30 pm; oraz w 
sobotę o godz. 5.30 pm. 

BIURO PARAFIALNE  
W okresie wakacyjnym, t.j. od 3 czerwca do 30 
sierpnia biuro parafialne będzie czynne od 
poniedziałku do czwartku w godzinach od 
10:00am do 3:00pm. Prosimy, by w tym czasie 
umawiać się telefonicznie na spotkanie. 
 
UWAGA BIERZMOWANI! 

Odbiór płyt z nagraniem video z uroczystości 

bierzmowania 2019r.: 2 czerwca od godz. 

9.00am do 2.00pm w Kościele u Pana 

Krzysztofa (kamerzysty). 

 
 

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. 

 
 
Dziękujemy naszym sponsorom 

ABS Trucking 

 
 
 
 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/
tel:630.863.3933


 
ABS Trucking 

Aga Travel LLC, www.agatravel.net Aga Travel LLC, www.agatravel.net 

AKI Corporation AKI Corporation 

Alexandra Food Alexandra Food 

Allegra Banquets Allegra Banquets 

Andy's Deli Andy's Deli 

Baranowski Bakery Baranowski Bakery 

Barbaras Deli Barbaras Deli 

Beata Nowak, Exit Realty Redefined Beata Nowak, Exit Realty Redefined 

Beauty Lab, Schaumburg Beauty Lab, Schaumburg 

Belmont Sausage Belmont Sausage 

Dr Michael Lebiecki, Sparkling Dental Dr Michael Lebiecki, Sparkling Dental 

Dr. Aleksandra Bialy Dr. Aleksandra Bialy 

Dr. Bozena Scigacz Dr. Bozena Scigacz 

Farmers Insurance, Anna Lebiecka Helma Farmers Insurance, Anna Lebiecka Helma 

Grota Restaurant Grota Restaurant 

Helen's Deli Helen's Deli 

Husar Abatement LTD Husar Abatement LTD 

Jolly Inn Jolly Inn 

Kings Hall Banquets Kings Hall Banquets 

Ludwig Dairy Ludwig Dairy 

Malgorzata Platek, LMT Masaze Malgorzata Platek, LMT Masaze 

Marek i Jolanta Gracz Marek i Jolanta Gracz 

Marek I Jolanta Smoter Marek I Jolanta Smoter 

Northstar Foods Northstar Foods 

Olympia Bakery Olympia Bakery 

One Stop Insurance, Beata Nitecki One Stop Insurance, Beata Nitecki 

Panstwo Drath Panstwo Drath 

Panstwo Giewont Panstwo Giewont 

Paradise Banquets Paradise Banquets 

Polish Folklore Imports Polish Folklore Banquets 

Polish Slavic Federal Credit Union Polish Slavic Federal Credit Union 

Signature Euro Deli Signature Euro Deli 

Smakowski Deli Smakowski Deli 

Smiles of Lombard Smiles of Lombard 

Tata's Pierogi Tata's Pierogi 

Temida Tax Solutions, Teresa Masolak Temida Tax Solutions, Teresa Masolak 

Velvet Bakery Velvet Bakery 

White Eagle Deli White Eagle Deli 

Wiklanski Bakery Wiklanski Bakery 

Bacowka Restaurant Bacowka Restaurant 

Saladmaster Pawel Wiktorko Saladmaster Pawel Wiktorko 

Damian's Remodelling Damian's Remodeling 

PLUS LLC, Katarzyna Jankowski , 
 tlumacz przysiegly 

PLUS LLC, Katarzyna Jankowski , tlumacz przysiegly 

Salerno Rosedale Chapels Salerno Rosedale Chapels 

Rafal Kulik Flooring  

Maria Niedzwiedz  

Perfect Style Hair Salon  

Ryszard Chlopek  
 
DOWÓZ NA PIKNIK Z PARKINGU PRZY 
KINGS HALL.  
Prosimy o 
korzystanie z 
parkingu przy King’s 
Hall Banquets, przy 
1000 N. Rowling Rd. Lombard, IL. Oznakowane 
samochody, będą przewoziły z parkingu na 
piknik i z powrotem.  
Robert Wojdak-773-415-7187 
Tomek Bernaciak – 224-402-3087 
 
REKOLEKCJE  DK. MARCINA I MONIKI 
GAJDÓW 
Zapraszamy wszystkich chętnych na rekolekcje 
„W poszukiwaniu prostoty i miłości” w dniach 23-
26 czerwca 2019r. oraz na warsztaty modlitwy 
kontemplacyjnej w dniach 27-29 czerwca 2019r. 
Szczegóły na plakacie poniżej: 

 

 

http://www.agatravel.net/
http://www.agatravel.net/


WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
Zapraszamy na Wigilię Czuwania przed 
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w 
SOBOTĘ 8 CZERWCA. Czuwanie 
rozpoczniemy o godz. 6.00pm Mszą Św., po niej 
wieczór muzycznego uwielbienia z zespołem 
Misericordia i katecheza ks. Tomasza Pietrzaka 
SChr. Modlitewne czuwanie potrwa do godz. 
9.00pm. 
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w 
czuwanie.  
 
PODZIĘKOWANIE 

Serdeczne podziękowanie, za przyjęcie na 

szego brata Alberta i za dar serca i przekazanie 

ofiary pieniężnej: $ 9,864.00, 150,00 złotych i 

20.00Euro. 

 

 

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... 
 
 
 

 



 

2019-2020 Registration 
We teach more! 

Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
Art, Music, and Physical Education Classes 

Spanish Language Classes 
Full Day Kindergarten 

Full and Half Day Pre-School 
Big West Athletics 

Band, Choir, Plays, Guitar, Chess and Engineering 
Clubs 

Diverse Student Body 
Small Class Sizes 

Dedicated and Engaging Teachers 
Christ-centered Nurturing Environment 

Holy Family ranked #2 in the Joliet Diocese on the Assessment of 
Catholic Religious Education (ACRE) Test 

Many of Holy Family’s 8
th

 graders are Catholic High School Scholarship 
recipients  

 

Please contact the school office to schedule a tour, to 
schedule a student shadow day, 

Or for more information (630-766-
0116/officeeast@hfcatholic.org) 

Holy Family Catholic School 
145 E. Grand Avenue 
Bensenville, IL 60106 

 
WE ARE FAMILY AT HOLY FAMILY! 

 

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  

Zakończyliśmy rok formacyjny 
2018/2019. Wkrótce w 
Biuletynie i na Fb pojawią się 
informacje z planem naszych 
spotkań na kolejny rok 2019/2020, który 
rozpocznie się w drugiej połowie września.  
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  

Nasza formacja duchowa pozwala 

odkrywać nam nasze charyzmaty, by 

dzielić się nimi w małych wspólnotach – 

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


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. 

Zakończyliśmy rok formacyjny 2018/2019. 

Podczas przerwy wakacyjnej zapraszam do 

pogłębiania treści z naszych spotkań. Już 

wkrótce poznacie plan na kolejny rok 2019/2020. 

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 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 

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


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... 

ZAPROSZENIE DO OTWARTOŚCI 

 
 
W czwartek 23 maja miało miejsce przedostatnie 
spotkanie Odnowy w roku formacyjnym 2018/2019. 
Spotkanie jak zawsze rozpoczęło się Eucharystią i 
jak zawsze wszyscy chętni mogli zostać na drugą 
część spotkania, podczas której zgodnie z planem 
spotkań w tym dniu była przewidziana adoracja 
Najświętszego Sakramentu.  
Ks. Tomasz Pietrzak SChr w trakcie adoracji odniósł 
się do pierwszego czytania liturgicznego Dz 15,7-21, 
w którym jest mowa o otwartości Kościoła na nowych 
członków, na przyjęcie pogan. Trzeba być otwartym 
na nowych ludzi, na ludzi, którym przyczepiono łatkę, 
że są niewierzący, albo źle się prowadzący. Bóg 
każdego przyjmuje, każdego kto ma w sobie 
pragnienie bycia z Nim w relacji miłości. Nikt z nas 
nie jest wstanie ocenić, co dzieje się w drugim 
człowieku i jakie zmiany w nim zachodzą. Grupa 
Odnowy daje przykład otwartości, wciąż są drzwi 
otwarte na nowych członków, każdy też jest 
serdecznie przyjmowany.  
Otwartość dotyczy także gotowości na nowe, na 
niespodziewane sytuacje, ludzi, których spotykamy 
w życiu. Ta otwartość pozwala wychodzić nam poza 
nasze schematy, zmieniać je również w kontekście 
wiary i relacji z Bogiem. Pozwala nam również 
przyjmować obfitości darów i korzystać z dóbr na tyle 
na ile pozwalają nam one dojść do celu - pełni życia 
w Bogu. Otwartość jest związana ze świętą 
obojętnością, o której można było usłyszeć podczas 



konferencji Opiekuna Odnowy w czwartek 16 maja. 
Stwarza ona przestrzeń na działanie Boga, pomaga 
stawać się każdemu człowiekowi bardziej 
dyspozycyjnym dla Niego, pomaga przemieniać 
postrzeganie Boga: tak, by zamiast fałszywego 
obrazu Boga, którego zadaniem jest spełnianie 
naszych próśb widzieć Boga, który pragnie być w 
żywej relacji miłości z każdym człowiekiem. I do 
takiej relacji miłości, otwartości Bóg zaprasza Ciebie. 
Spotkanie Odnowy zakończyło się dzieleniem w 
grupach swoim doświadczeniem Boga.  
Otwierajmy się na siebie, innych i Boga. 

 
KREATYWNA MŁODZIEŻ 

 
 
 
Przedostatnie spotkanie młodzieżowe (środa 22 
maja) w roku formacyjnym 2018/2019 było 
poświęcone kreatywności. Ks. Tomasz Pietrzak 
SChr rozpoczął spotkanie Litanią Loretańską przy 
Figurce. Następnie przy Centrum Pastoralnym 
młodzi ludzie zgodnie z tematem spotkania mogli 
wykazać się swoją kreatywnością.  
Kreatywność jest ważna w życiu każdego człowieka. 
Bez pasji i marzeń rozwój, zwłaszcza młodych ludzi, 
byłby niemożliwy. Do ich realizacji potrzeba 
kreatywności, twórczego myślenia, 
eksperymentowania. Czy powstałaby żarówka, 
gdyby Thomas Edison nie był kreatywny? Pewnie 
nie… A czy powstałby świat, gdyby Bóg nie był 
kreatywny, czy stworzyłby miliony gatunków 
zwierząt, roślin, planety i ludzi? Bóg z pewnością jest 
kreatywny! A my jako Jego dzieci mamy kreatywność 
zapisaną w DNA! Młodzież to potwierdza. Zabawy 
ich są pełne pomysłowości, wyobraźnia bardzo 
żywa. Kreatywność nie pozwala na nudę, ona 
ożywia codzienność, nasze relacje z innymi. Warto, 
abyśmy my dorośli wspierali młodzież i pozwalali im 
na bycie kreatywnymi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Szukam pracy do opieki nad dziećmi, dobre referencje. 
Kontakt: Zofia: (773)814-7779 

 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 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. 


