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LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 9 czerwca  – Zesłanie Ducha 
Świętego 
 

 Wejście: 
 O Stworzycielu Duchu, przyjdź  (216) 
Ofiarowanie:  
Przyjdź Duchu Święty (218) 
Komunia św:  

Ref:   
Zgromadzeni  na modlitwie z Panem  swym, 
w Wieczerniku jak kiedyś Piotr i Jan 
Celebrujmy tajemnice wiary  wraz, 
siejmy  miłość  i nadzieję wokół nas 
Celebrujmy tajemnice wiary wraz 
 siejmy miłość  i nadzieję  wokół nas. 
 
1. O nasz Panie i Zbawicielu  świata, 

 Twoja łaska nam pomaga w życie iść 
 Niechaj  Słowo  Twe  Boskie  nas  umacnia 
 a Stół  Chleba  pokrzepia ciało mdłe, 
 aż ujrzymy Ojca dom. 
2. Oczyść  Duchu, me serce  szukające, 
 Oświeć rozum i rozjaśnij  moją  myśl 
 Swoim  Światłem sumienie  moje  kształtuj, 
 bym  wśród braci i sióstr świadectwo niósł , 
oto teraz proszę Cię. 
Dziękczynienie: 

Niech nas ogarnie Łaska Panie Twa 
Duch Twój Święty niech dotknie nas. X3 
Zakończenie 
Pamiątkę dnia świątecznego  (217) 
 

Czytania:   
Dz 2, 1-11  Ps 104;  Rz 8, 8-17   
J 14, 15-16. 23b - 26  
Psalm responsoryjny   
 Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.  
 

Pieśni na 16 czerwca  – Niedziela Trójcy 
Świętej 
 

 Wejście: 
Ciebie wzywamy (221) 
Ofiarowanie:  
Ojcze chwała Tobie (186) 
Komunia św:  

Ja wiem, w kogo ja wierzę (140) 

Dziękczynienie: 

Święty, Święty, Święty...(189) 
Zakończenie 
Boga naszego chwalcie  (170) 
 

Czytania:   
Prz 8, 22-31  Ps 8;  Rz5, 1-5   
J 16, 12-15  
Psalm responsoryjny   
 Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.  
   
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
Pośród strasznych udręk 
patrzę w Ciebie, o Boże, i 
choć burza gromadzi się nad 
głową moją, wiem, że nie 
gaśnie słońce, ani się  nie 
dziwię stworzeniu 
przewrotnemu,  a wszystkie 
wydarzenia z góry 
przyjmuję. Usta moje milczą, 
gdy uszy są przesycone 
urąganiem. Staram się o ciszę serca swego, 

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


pośród cierpień największych i zasłaniam sie 
tarczą Imienia Twojego przeciw pociskom 
wszelakim. (1040) 

 

ROZWAŻANIA 
Zesłanie  Ducha  świętego  

J 14, 15-16. 23b – 26 
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
powróćmy myślą do 7 czerwca 1991 roku. Na 
zakończenie Eucharystii, sprawowanej w 
Płocku, św. Jan Paweł II powiedział wówczas do 
zgromadzonych: 
„Drodzy bracia i siostry, do wszystkich mówię 
słowa Apostoła: „Różne są dary łaski, lecz ten 
sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, 
ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 
wszystkich” (1 Kor 12, 6). Niech każdy odnajdzie 
się w tych słowach, niech każdy strzeże swojego 
daru, swojego charyzmatu i według niego działa 
w Kościele, według niego działa też dla dobra tej 
wielkiej wspólnoty, jaką jest nasza Ojczyzna. 
„Bogu dziękujcie (...). Ducha nie gaście!” 
Papież wezwał w ten sposób swoich rodaków do 
wdzięczności Bogu oraz otwarcia na Ducha 
Świętego. I pokazał, że nie jesteśmy 
samowystarczalni. Potrzebujemy mocy z 
wysoka, aby blask zmartwychwstałego Pana 
mógł przedrzeć się przez ciemności naszej 
duszy. 
Francuski noblista Henryk Bergson napisał, że 
istnieją dwa źródła religii. Pierwsze to wnętrze 
człowieka, gdzie dokonuje się spotkanie z 
Bogiem; drugie - to społeczeństwo ze swoimi 
wzorcami moralnymi, autorytetami i opiniami. 
Otóż w naszych czasach to drugie źródło 
zanika, gdyż społeczeństwo zdaje się mieć 
coraz większą alergię na sprawy Boże. Wielu 
teologów wypowiada się wręcz, że żyjemy w 
czasach neopogańskich. O wyznaniu decydują 
już nie wpływy kulturowe, lecz osobiste 
nawrócenie. Przypomina to czasy pierwszych 
chrześcijan. I tak jak wówczas niesprzyjający był 
dla nich układ społeczny i kulturowy, tak dzisiaj 
przychodzi nam z pomocą Duch Święty. Jak 
obiecuje Pismo: „gdzie się rozprzestrzenił 
grzech, tam się szczególnie rozlała łaska”. 
Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że 
obdarzeni życiem nadprzyrodzonym będą nie ci, 
którzy żyją zgodnie z duchem czasów, ale ci, 
którzy żyją według Ducha: „Ci bowiem, którzy 
żyją według ciała, dążą do tego, czego chce 
ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do 

tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała 
prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do 
życia i pokoju”. 
Wiara, jak i życie ludzkie w ogóle, potrzebuje 
wspólnoty. Wspólnotą, którą kieruje w 
niewidzialny sposób Duch Święty, i którą 
obdarza On swoimi darami, jest Kościół. Jak 
głosi pierwszy wpis, którego dokonał pisarz 
Henryk Sienkiewicz w księdze pamiątkowej 
Muzeum Diecezjalnego w Płocku, „Kościół jest 
stróżem przeszłości piastunem teraźniejszości i 
siewcą przyszłości”. 
Chrześcijanin to człowiek, który żyje we 
wspólnocie Kościoła i pozwala się prowadzić 
Duchowi Świętemu. Głos tego Nauczyciela 
dociera do niego z głębi sumienia i nauczania 
Kościoła. Pomaga też iść za wolą Bożą, gdy 
trzeba dokonać wyboru. Bóg „nie ze względu na 
sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z 
miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie 
odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, 
którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, 
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei 
dziedzicami życia wiecznego”. 
ks. Leszek Smoliński 
 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej  
J 16, 12-15 

Uroczystość Trójcy Świętej – Boga Jedynego w 
Trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha. Jest to 
jedna z największych tajemnic naszej wiary i już 
od pierwszych wieków chrześcijaństwa 
teologowie usiłowali choćby trochę ją odsłonić. 
Żyjący w starożytności św. Augustyn, biskup 
Hippony, również próbował zgłębić tajemnicę 
Trójcy. Gdy szedł brzegiem morza, zauważył 
dziecko, które przelewało wodę morską do dołka 
wykopanego w nadbrzeżnym piasku. Augustyn, 
rozmyślający właśnie nad tajemnicą Trójcy, 
usłyszał wewnętrzny głos, który mówił: „Prędzej 
to dziecko przeleje morze, niż ty zrozumiesz 
Trójcę Św.” 
Powstaje więc pytanie: skoro tak wielki i wybitny 
Ojciec Kościoła nie mógł pojąć tej tajemnicy, to 
czy my mamy prawo po nią sięgać, odsłaniać ją, 
rozmyślać? 
Tak, miłość do Boga daje nam to prawo. Każdy 
kto kocha, chce znać ukochaną osobę jak 
najlepiej, dlatego rozważamy życie Trójcy 
Świętej. Często nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, gdy wzywamy imienia Boga 
Trójjedynego. A przecież czynimy to właściwie 



co dnia, gdy rozpoczynamy poranek znakiem 
krzyża świętego, lub gdy kończymy dzień i przed 
udaniem się na spoczynek żegnamy się 
znakiem krzyża. Jakże często, nie zdając sobie 
z wagi tego znaku, kreślimy krzyż niedbale, bez 
zastanowienia? 
Często obserwuję osoby, wchodzące do 
kościoła. I muszę przyznać, że wnioski, jakie 
nasuwają się po tej obserwacji, są bardzo 
smutne. Większość z nas, niestety, nie klęka 
tylko kuca i czyni coś, co tylko przy wielkiej 
fantazji można nazwać znakiem krzyża. Jest to 
wyraz praktycznego braku wiary w Trójcę 
Świętą. Znak krzyża – najświętszy znak naszej 
wiary – jest czyniony jak gest opędzania się od 
komarów czy much. A przecież wymawiamy 
słowa: w Imię Ojca i Syna i Ducha Św. 
Te same słowa wypowiedział kapłan, polewając 
naszą głowę wodą chrztu św. Przez te słowa 
włączył nas w życie Trójcy Św. Zamieszkały w 
naszych duszach trzy Osoby Boskie, czyniąc 
nas swymi dziećmi. 
W jaki zatem sposób żyć, by było w nas widać, 
że wyznajemy Trójcę św? Szczególnym 
znakiem Trójcy jest miłość. Jest tak wielka i 
potężna, że trzy osoby są jednym Bogiem, 
podobnie jak kochająca się rodzina tworzy jeden 
organizm. Miłość ludzka ma być więc miłością 
na wzór Trójcy. Podczas ceremonii ślubnej 
słyszymy nieraz czytanie, w którym Bóg mówi, iż 
małżonkowie nie są już dwojgiem, lecz jednym 
ciałem. Oznacza to, że jedno i drugie tak się 
kochają, że odczuwają wszystko wspólnie: 
radość, miłość, ale i cierpienie i ból. Ta miłość 
ma też ożywiać nasze rodziny. Już nie tylko 
miłość męża i żony, ale też miłość rodziców i 
dzieci winna pokazywać, jak bardzo Bóg 
ukochał swoje dzieci. 
Kilka lat temu, gdy w jednej ze szkół robiłem 
badania psychologiczne dotyczące obrazu 
Boga, otrzymałem bardzo przygnębiające 
wyniki. Otóż bardzo wielu młodych ludzi, którzy 
odpowiadali na pytania testu, albo w Boga nie 
wierzyło, albo postrzegało Go jako okrutnego, 
mściwego sędziego, który tylko czyha na ludzkie 
potknięcia, by natychmiast je ukarać. 
Skąd wziął się taki obraz Trójcy Świętej? Otóż 
zdecydowana większość z tych, którzy tak 
postrzegali Trójcę, nie zaznała nigdy w życiu 
prawdziwej miłości rodzicielskiej. Rodzice, 
zwłaszcza ojcowie słabo okazywali tę miłość i 
dzieci nie miały się skąd nauczyć, że Bóg jest 
kochającym Ojcem. 

Drugą cechą Trójcy Świętej jest jedność, 
doskonałe 
zespolenie. Nam, Polakom, tak bardzo brak 
jedności. Kłótnie, 
spory, waśnie – to powtarza się właściwie przez 
całe wieki. Słabo poddajemy się działaniu Trójcy 
– jest w nas tyle zazdrości, zawiści i nienawiści. 
A przecież Bóg wyraźnie powiedział: „Świętymi 
bądźcie, bo i ja jestem święty”. 
Najmilsi! 
Jeśli będziemy umieli patrzeć na Trójcę Świętą 
jak na wzór miłości i jedności, wtedy świętość 
będzie dla nas łatwiejsza. Amen. 
Ks. Adam Łach 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 9 
czerwca,    
6:00pm (Sobota) + Eugeniusz Karczewski w 8 
rocznicę śmierci 
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 
Elżbiety i Henryka Rutkowskich w 40 rocznicę 
ślubu 
7:00am  ++ Kunegunda i Stanisław 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  
 

Poniedziałek – 10 czerwca      
8:00am  Za Parafian  
7:00pm  + Władysław Korczykowski  
7:00pm Dziękczynno – błagalna, o dalsze 
zdrowie i  Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Ewy i Andrzeja w rocznicę ślubu   
 

 Wtorek  –  11 czerwca, świętego Barnaby    
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski dla 
Krystiana Świerc 
7:00pm + Władysław Korczykowski 
7:00pm    ++ Józef i Maria Dziurkiewicz, Henryk 
Biernack   
 

Środa   – 12 czerwca   
8:00am  + Antoni Przeklasa  
7:00pm ++ Anna, Jan, Mieczysław Giza, Jerzy 
Kujawski, Lilianna Nawrocka  
7:00pm ++ za zmarłych z rodziny Wykupil   
7:00pm + Władysław Korczykowski    



 

Czwartek  – 13 czerwca, świetego Antoniego 
z Padwy 
8:00am  + Tomasz Lisicki w rocznicę śmierci   
7:00pm  O dar wiary i czystość serca dla 
Adriany, Aleksandry i Sebastiana 
7:00pm  ++ ksiądz Władysław i brat Jakub 
Giemza 
7:00pm + Władysław Korczykowski    
 

Piątek  – 14 czerwca  
8:00am  + Zdzisław Drelich   
8:00am  + Władysław Korczykowski 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Jana 
Szkaradek  
7:00pm  O łaskę powrotu do wiary dla dzieci    
 

Sobota  – 15 czerwca  
8:00am + Władysław Korczykowski  
9:00am Blessing for Trinidad Leonaro in his 
birthday and for blessing for Emmie and Ellen   
 

Niedziela Świętej Trójcy – 16 czerwca,    
6:00pm (Sobota) W intencji dziękczynnej z 
prośbą o Boże błogosławieństwo dla Kasi i John 
z okazji 2 rocznicy ślubu 
7:00am  W intencji Ojców    
9:00am W intencji Ojców     
11:00am W intencji Ojców  
1:00pm  + Fryderyka Kubica  
3:30pm  Intencje zbiorowe  
7:00pm  W intencji Ojców   
 

Poniedziałek – 17 czerwca      
8:00am  + Władysław Korczykowski   
7:00pm  + Władysław Komperda  
7:00pm  + Danuta Jąkała   
7:00pm  ++ Bożena i Stefan Wieczorek 
 

 Wtorek  –  18 czerwca     
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę  
Matki Najświętszej dla Danuty Wójtowicz w 
rocznicę 50 urodzin 
7:00pm  + Władysław Korczykowski    
7:00pm + Tadeusz w 10 rocznicę śmierci 
7:00pm    ++ Zofia i Julian Lidwin   
 

Środa   – 19 czerwca   
8:00am  Za Parafian  
7:00pm + Marek Wojnowski  
7:00pm + Władysław Korczykowski      
7:00pm O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha 
świętego dla Maksymiliana z okazji 14 urodzin 
Czwartek  – 20 czerwca 
8:00am  O Boże błogosławieństwo dla 

Stanisławy z okazji urodzin   
7:00pm  + Bolesław Moździerz w 33 rocznicę 
śmierci 
7:00pm  + Władysław Korczykowski   
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Ewy i 
Jana w rocznicę ślubu   
 

Piątek  – 21 czerwca , świętego Alojzego 
Gonzagi 
8:00am  O Boże błogosławieństwo dla Beaty i 
Krystiana Świerc w 39 rocznicę ślubu   
8:00am  O łaskę Miłosierdzia dla osób Bogu 
wiadomych 
7:00pm  + Władysław Korczykowski   
7:00pm  O  Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Jana Cieślak z okazji urodzin    
 

Sobota  – 22 czerwca, świętej Jadwigi 
Królowej  
8:00am + Władysław Korczykowski  
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Krzysia w 
dniu urodzin   
 

Boże Ciało – 23 czerwca,    
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 
Dawida w 15 rocznicę urodzin i dla Sebastiana 
7:00am  ++ Stanisław Górz i Władysław 
Komperda    
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Filipa z okazji urodzin   
11:00am ++ Lucyna, Jan i Nazariusz 
Malinowscy 
1:00pm  + Julia Damian w 1 rocznicę śmierci  
1:00pm  Intencje zbiorowe  
7:00pm  + Olgierd Szulc  
 

                  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. 
 



SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty:   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  2 czerwca  $9,744.00 
 

W niedzielę, 9 czerwca zostanie zebrana druga 
składka na   spłatę długu budowy naszego  
kościoła,  w niedzielę 16 czerwca na Fundusz  
Księży Emerytów. 

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 nabożeńst-
wa 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. 
 

POŻEGNANIE KSIĘDZA PIOTRA JANASA 
Decyzją naszych przełożonych zakonnych, ks. 
Piotr Janas SChr został przeniesiony do pracy 
duszpasterskiej w Polskiej Misji Duszpasterskiej 
pw. Trójcy Świętej w Chicago. Zapraszamy na 
Mszę św. w niedzielę 16 czerwca o godz. 11:00 
am, podczas której podziękujemy Ks. Piotrowi 
za dwa lata jego posługi w naszej parafii. 
 

DZIEŃ OJCA 
Przy wejściu do kościoła zostały 
wyłóżone  kopertki na Dzień 
Ojca. Na kopercie proszę 
wypisać imię żyjącego lub 
zmarłego Taty 
 i wrzucić do koszyka z kolektą. 
W niedzielę, 16 czerwca 
podczas wszystkich Mszy świętych modlić się 
będziemy w intencjach wszystkich Ojców 
żyjących i zmarłych. 

Ty Tatusiu, dla gromadki dzieci 
kochających jesteś podporą, przykładem i 
siłą. Życzymy Ci dzisiaj, aby szczęścia 
słońce zawsze dla Ciebie Tato radością 
świeciło. 

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. 
 

BOŻE CIAŁO  
W tym roku Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej przypada w USA na 
niedzielę, 23 czerwca. Procesja z 
Najświętszym Sakramentem do 
czterech ołtarzy odbędzie się po 
Mszy św. o godz. 1:00pm. Grupy 
modlitewne, górali, marszałków, dzieci sypiące 
kwiaty, orkiestrę dętą, ministrantów prosimy o 
włączenie się w przygotowanie procesji. W 
Uroczystość Bożego Ciała nie będzie Mszy św. 
o godz. 3:30pm.   
 

http://www.milosierdzie.us/
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PIKNIK  WIOSENNY - PODZIĘKOWANIA 

W ostatnią niedzielę miał 
miejsce nasz piknik parafialny 
"Powitanie lata". Pogoda 
zachęcała do wyjścia z domu, 
stąd pojawiło się dużo naszych 
parafian i gości.  Chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania pikniku: 
Radzie Parafialnej, osobom pracującym przy 
stoiskach, Siostrom Misjonarkom Chrystusa 
Króla za użyczenie swojego terenu na plac 
zabaw dla dzieci, przygotowującym jedzenie,  
służbie parkingowej, paniom , które 
przygotowały pyszne ciasta, obsłudze 
technicznej, wszystkim razem i każdemu z 
osobna oraz Wam, drodzy Parafianie i 
Przyjaciele naszego Sanktuarium, za 
przybycie, uczestniczenie i miłą zabawę przez 
całą niedzielę. Dochód z pikniku 
przeznaczony jest, jak to mamy już w 
zwyczaju, na spłatę długu budowy naszego 
kościoła. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim i 
już teraz zapraszam na kolejny piknik, 29 
września! 
 

Dziękujemy naszym sponsorom 

Dr. Pawel Rzeszutek 
Hannas Bakery 
Lowell Foods 
Kolatek Bakery 

ABS Courier 

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 Masaze 

Marek i Jolanta Gracz 

Marek I Jolanta Smoter 

Northstar Foods 

Olympia Bakery 

One Stop Insurance, Beata Nitecki 

Panstwo Drath 

Panstwo Giewont 

Paradise Banquets 

Polish Folklore Imports 

Polish Slavic Federal Credit Union 

Signature Euro Deli 

Smakowski Deli 

Tata's Pierogi 

Temida Tax Solutions, Teresa Masolak 

Velvet Bakery 

White Eagle Deli 

Wiklanski Bakery 

Bacowka Restaurant 

Saladmaster Pawel Wiktorko 

Damian's Remodelling 

PLUS LLC, Katarzyna Jankowski , tlumacz przysiegly 

Salerno Rosedale Chapels 

Rafal Kulik Flooring 

Maria Niedzwiedz 

Perfect Style Hair Salon 

Ryszard Chlopek 

Montrose Deli 

Agata Zajac, Kayani  

Panstwo Kowal 

Highlander Grill 

Estetica Salon 

Parkway Bank and Trust 
 

 
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!  
Chór im. św. Jana Pawła II   
przy naszym  
Sanktuarium zaprasza 
młodzież, panie i panów do 
wzmocnienia Chóru.  

http://www.agatravel.net/


Z uwagi na powrót do Polski 
niektórych członków chóru, brakuje osób 
śpiewających. Prosimy o zgłaszanie się do pana 
organisty – Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284 
 

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: 
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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  

Zakończyliśmy rok formacyjny 

2018/2019. Wkrótce w Biuletynie i na 

Fb pojawią się informacje z planem 

naszych spotkań na kolejny rok 

formacyjny 2019/2020.  

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 – 
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. 
Trwa przerwa wakacyjna w spotkaniach Wspólnoty. 
Zapraszam do pogłębiania treści z naszych spotkań. 
Już wkrótce poznacie plan na kolejny rok formacyjny 
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  

http://bit.ly/2w65Pow
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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 
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  
–    kroków ku  ełni 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... 

ROK FORMACYJNY 2018/2019 W ODNOWIE 

Ostatnie w roku formacyjnym 2018/2019 spotkanie 
Odnowy w Duchu Św. odbyło się w czwartek 30 maja. 
Tradycyjnie rozpoczęło się ono Eucharystią, czyli 
„cudownym wydarzeniem, w którym uobecnia się Jezus 
Chrystus, nasze życie.” (fragment homilii Papieża 
Franciszka z 10 lutego 2014r.). Następnie Wspólnota 
przeszła do Centrum Pastoralnego na Agape - czas 
świętowania. Oprócz wspólnego posiłku, podziękowań dla 
Opiekuna grupy, rozmów, śpiewów był to czas na 
podsumowanie minionego roku. Dobrze jest bowiem 
zobaczyć dynamikę rozwoju grupy, by móc w dalszej 
pracy odpowiednio dostosować środki do jej potrzeb.  

mailto:pdw10@sbcglobal.net
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Ks. Tomasz Pietrzak SChr dokonując analizy minionego 
roku podkreślił spójność tematyczną wszystkich spotkań. 
Linią przewodnią był rozwój duchowy człowieka 
dorosłego, jego dojrzałość. Rozwój duchowy zawiera w 
sobie całościowy rozwój człowieka, czyli dotyczy również 
sfery emocjonalnej, społecznej, intelektualnej. 
Chrześcijanin nie musi robić wielkich rzeczy, wystarczy, 
że jest uczciwy, dobrze spełnia swoje obowiązki, powie 
proszę, dziękuję, przepraszam, jest otwarty na relacje. To 
składa się na bycie tzw. dobrym chrześcijaninem.  

 
Tematyka spotkań Odnowy była dostosowana do okresu 
liturgicznego w Kościele, co miało wpływ na kolejność 
konferencji. Stąd konferencja o praktykach pokutnych 
odbyła się przed Wielkim Postem, kolejna zaś o 
rozeznawaniu na początku tego okresu liturgicznego. Tak 
dobrana kolejność tematów i czas konferencji miał na celu 
pomóc w podjęciu decyzji w zakresie praktyk pokutnych, 
postanowień na czas Wielkiego Postu. 
Każdy z członków Odnowy, jak i osoby wchodzące w 
żywą relację z Bogiem, prowadzą życie duchowe, każdy 
więc doświadcza dwóch stanów: pocieszenia i strapienia 
duchowego. Oba stany są wpisane w nasze życie, warto 
nauczyć się je zauważać, rozróżniać i wiedzieć jak 
postępować, gdy wystąpią. Stąd też miała miejsce 
konferencja o pocieszeniu i strapieniu duchowym. Cykl 
konferencji został zamknięty tematem o świętej 
obojętności, która oznacza umiejętność wyboru tego, co 
bardziej mnie zbliża do Boga. Życie duchowe człowieka 
nie składa się tylko z konferencji, które mają ogromne 
znaczenie edukacyjne, ale przede wszystkim składa się z 
modlitwy. Odnowa prowadzona w duchu ignacjańskim 
miała regularnie prowadzoną medytację do tekstów 
ewangelii z niedzieli następującej po spotkaniu. Medytacja 
stanowiła więc od razu przygotowanie do świętowania i 
przeżywania niedzielnej Mszy Św. Pozwalała ona również 
coraz głębiej poznawać Boga, siebie, czuć się coraz 
bardziej kochanym przez Boga Ojca.  
Kolejna forma spotkań praktykowana podczas minionego 
roku to Adoracja z modlitwą uwielbienia. Jest ona mocno 
wpisana w charyzmat Odnowy. Spotkaniom tym 
towarzyszyło również omadlanie przyniesionych intencji. 
Ważnymi spotkaniami formacyjnymi w życiu Wspólnoty 
były dni skupienia, które scalają wspólnotę, tworzą ją i są 
dla niej rozwojowe. W kontekście czekających Odnowę 

jesiennych rekolekcji zamkniętych w ciszy warto pamiętać, 
że wspólnota staje się silną, gdy każdy z członków ma 
silną więź z Bogiem, która w szczególny sposób jest 
wzmacniana właśnie podczas rekolekcji czy dni skupienia.  
Przez cały rok formacyjny Odnowa w Duchu Św. 
otrzymywała materiały pogłębiające tematykę spotkań, jak 
i pomagające w osobistym doświadczeniu wiary w Boga. 
Grupa wykazywała się otwartością na nowe osoby, uczyła 
się odpowiedzialności za siebie nawzajem.  
Spójrzmy na siebie i w głąb siebie: zauważmy w sobie 
małe zmiany, które poprowadzą każdego z osobna i całą 
Wspólnotę do Większego Dobra.  
 

 
 

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 

 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 



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

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


