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
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 23 czerwca – Boże Ciało
Wejście:
Zróbcie Mu miejsce (169)
Ofiarowanie:
Ref:Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew
Za dary nieskończone wielbimy Cię . x 2
1. Chwalimy Cię Wszechmocny
Za dary Twe nieskończone,
Za Ciało i Twoją Krew.
Przebacz w swojej dobroci
tym co Ciebie niegodni
Kiedy do Twego stolu się zbliżamy.
Ref:
Komunia św:
Panie dobry jak chleb (152)
Dziękczynienie:

Duszo Chrystusowa (94)
Zakończenie
Twoja cześć, chwała (162)
Czytania:
Rdz 14, 18-20 Ps 110; 1 Kor 11, 23-26
Łk 9, 11b-17
Psalm responsoryjny
Jesteś Kapłanem, tak jak Melchizedek.
Pieśni na 30 czerwca – Trzynasta Niedziela
Zwykła
Wejście:
Kochajmy Pana (196)
Ofiarowanie:
Wszystko Tobie (167)
Komunia św:
Panie, pragnienia ludzkich serc (153)
Dziękczynienie:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę(309)
Zakończenie
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie (311)
Czytania:
! Krl19, 16b.19-21 Ps 16; Ga 5,1.13-18
Łk 9, 51-62
Psalm responsoryjny
Pan mym dziedzictwem, moim
przeznaczeniem.
Z Dzienniczka świętej Faustyny
Gorące pragnienie święta
tego rozpala całą duszę
moją. W żarliwej modlitwie o
przyspieszenie tego święta
doznaję
trochę
ulgi
i
rozpoczęłam nowennę w
intencji pewnych kapłanów,
aby im Bóg udzielił światła i
natchnienia, aby się starali o
zatwierdzenie święta tego, i
aby Duch Boży natchnął Ojca świętego w całej
tej sprawie. Nowenna składała się z godziny
adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
Błagałam gorąco Boga o przyspieszenie święta
tego i prosiłam Ducha świętego o natchnienie
pewnych osób w całej tej sprawie. Nowennę tę
kończę w Wielki Czwartek.. (1041)
ROZWAŻANIA
Boże Ciało
Łk 9, 11b-17
Zjednoczeni przez Eucharystię

Boże Ciało skupia nas na Eucharystii jako
uczcie i trwałej obecności w Najświętszym
Sakramencie. Dla pierwszych chrześcijan uczta
eucharystyczna była przeżyciem wspólnotowym.
Zachęcali się wzajemnie do przyjmowania
Komunii św. słowami: pójdźmy po życie, po
moc, po miłość, po świętość! Komunia łączy nas
zarówno z Chrystusem, jak również z braćmi i
siostrami.
Dar Eucharystii jest oddaniem samego siebie
Pana Jezusa, który „do końca nas umiłował”.
Dzięki tej obecności spełnia się obietnica Jego
obietnica, że pozostanie z nami aż do
skończenia świata. Pan Jezus pozostał z nami w
znaku chleba i wina. Eucharystia jest również
sercem orędzia fatimskiego. Anioł przyniósł
kielich i hostię od strony kościoła parafialnego
mówiąc: „Bierzcie i spożywajcie Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa, okrutnie znieważane przez
niewdzięcznych ludzi. Naprawiajcie ich występki
i pocieszajcie Boga”. W ten sposób chciał
pokazać, że prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew
Zbawiciela są w każdej katolickiej świątyni. Tam,
a nie w cudownościach mamy szukać tego, co w
widzeniu otrzymały dzieci: zjednoczenia z
Bogiem przez Eucharystię. Wysłannik z nieba
chce nam pokazać, że również naszym
udziałem może stać się eucharystyczne
doświadczenie pastuszków.
Od sposobu naszego udziału w Eucharystii
zależy jakość naszych relacji nie tylko z Bogiem,
ale także z naszymi bliźnimi. Jeżeli bowiem czas
eucharystycznego zgromadzenia jest dla nas
zewnętrznym rytuałem, w trakcie którego nasza
uwaga błądzi po wielu miejscach, to mamy
podstawy do obaw, iż traktujemy Jezusa po
prostu jak przedmiot. Przedmiot ważny, ale nie
będący Osobą. Jest świętą rzeczą, kawałkiem
chleba, który spożywamy i zaraz o nim
zapominamy, przytłoczeni naszą zabieganą
codziennością. Traktując Jezusa jak rzecz,
zaczynamy też traktować innych jak przedmioty,
które służą poprawieniu naszego samopoczucia.
Udział we Mszy św. daje nam komfort
spełnionego obowiązku religijnego, a nasi bliźni
są przez nas traktowani jak narzędzia, które
służą uzyskaniu naszego zadowolenia.
Pomocą w owocnym przeżywaniu spotkania z
Jezusem w Eucharystii może być również
doświadczenie mistyczne bł. Marii Kandydy od
Eucharystii (1884–1949), karmelitanki bosej z
Ragusy na Sycylii. W swoim dziele o
Najświętszym Sakramencie wyznaje, że poznała

Jezusa-Hostię bardzo późno: „Miałam około
osiemnastu lat, gdy pojęłam coś z tej tajemnicy.
Spóźniłam się raz na Mszę Świętą i nie mogłam
przyjąć Komunii świętej. Ponieważ kościół był
już zamknięty, chciałam zawrócić, ale jakaś
uboga kobieta powiedziała mi: «Dlaczego pani
nie wejdzie do zakrystii, aby choć na krótko
nawiedzić Pana?». Te słowa, a także przykład
mojej starszej siostry, naprowadziły mnie na
obecność Jezusa w tabernakulum”.
Uczestnicząc
w
Eucharystii
odczuwamy
przynależność do Kościoła, do Ludu Bożego, do
Ciała Pańskiego, do Jezusa Chrystusa. I nigdy
nie pojmiemy w pełni jego wartości i bogactwa.
To zobowiązuje nas wszystkich do tego, abyśmy
często oraz w sposób godny przyjmowali
Komunię Świętą i stawali się chlebem dla
innych. Prośmy Chrystusa, aby ten Sakrament
Ołtarza mógł nadal utrzymywać w Kościele żywą
Jego obecność i kształtować nasze wspólnoty w
miłości i jedności, według serca Ojca.
ks. Leszek Smoliński
Trzynasta Niedziela Zwykła
Łk9, 51-62
Głosić Królestwo
„Bycie w drodze” to stanowi klucz naszego
chrześcijańskiego życia, symbol i synteza
wszystkich naszych życiowych poczynań.
Pokonujemy mniejsze lub większe odległości,
aby dotrzeć do upragnionego celu. Również
Jezus z dzisiejszej Ewangelii odbywa podróż,
zmierza do Jerozolimy. W swojej wędrówce
przeżywa różne trudności, jak choćby brak
gościnności
Samarytan.
W
drodze
do
Jerozolimy miało też miejsce spotkanie z trzema
ludźmi, z których każdy chciał być uczniem
Jezusa. Każde z tych trzech spotkań z Jezusem
ilustruje doniosłość sprawy królestwa Bożego
oraz potrzebę oddania się tej sprawie ludzi,
którzy mają być Jego zwiastunami i głosicielami.
„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!” –
wyznaje pierwszy, pełen entuzjazmu młody
człowiek. W taki właśnie sposób, całkiem
dobrowolnie, wybierano nauczycieli spośród
rabinów. Jezus jednak spokojnie studzi ten
młodzieńczy zapał. Człowiek ów nie zdaje sobie
bowiem sprawy z tego, na co się decyduje. Być
uczniem Jezusa znaczy dzielić całkowicie Jego
niedolę. „Lisy mają nory, a ptaki powietrzne
gniazda, lecz Syn człowieczy nie ma miejsca,
gdzie by mógł głowę położyć”. Tak więc bardzo
wyraźnie kazał Jezus owemu człowiekowi

rozważyć dobrze decyzję, którą zamierzał
podjąć.
Innego natomiast wezwał sam, żeby poszedł za
Nim i człowiek ten wyraził zgodę, ale pragnął
przedtem pójść i pogrzebać swojego ojca.
Musiał być chyba bardzo zdziwiony, gdy
usłyszał bezwzględne słowa Jezusa: „Zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo Boże”. Słowa te musiały wydawać się
szczególnie szorstkie Izraelitom, których Prawo
wyraźnie zobowiązywało do grzebania rodziców
i krewnych. Lecz z niezwykłości tych słów
wynika również wielkość sprawy królestwa
Bożego i jego pierwszeństwo przed sprawami
doczesnymi. Kandydatów na swoich uczniów
wzywający Bóg wymaga posłusznego pójścia za
Jego głosem. „Umarli” grzebiący swoich bliskich
to ci, którzy nie usłyszeli głosu powołania. Być
może nie chodzi tu o pogrzeb zmarłego akurat
ojca, ale o przyłączenie się do Jezusa dopiero
po śmierci ojca, która nie wiadomo, kiedy
nastąpi?
Powód o wiele mniej ważny przedstawił trzeci
ewentualny kandydat na ucznia Chrystusa.
Wyraził zgodę pójścia za Panem, pragnął
jeszcze wrócić na chwilę do domu, by pożegnać
się z najbliższymi. Rzecz po ludzku zupełnie
zrozumiała: wypadało pożegnać rodzinę, gdy się
odchodziło nie wiadomo dokąd i nie wiadomo na
jak długo. Ale Jezus i tym razem był innego
zdania: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa i
równocześnie wstecz się ogląda, nie nadaje się
do królestwa Bożego".
Zapytajmy, więc: jakie warunki mamy spełnić,
żeby stać się świadkami królestwa Bożego?
Przede wszystkim mamy wyzbyć się naszych
lęków i otwierać się na teraźniejszość, w której
żyjemy. Bo w tej teraźniejszości działa łaska
Boża. Bóg stawia nas w konkretnym miejscu,
wśród konkretnych ludzi, z którymi mamy
kroczyć do zbawienia. Mąż ma zbawić się wraz
ze swoją (a nie cudzą!) żoną, żona z mężem,
przekazując wiarę swoim dzieciom. Mamy głosić
królestwo Boże przez uczciwe życie, wypełnione
prawdą i miłością świadomi, jak uczyła św.
Faustyna, że „czas przechodzi i nigdy nie
wraca”.
ks. Leszek Smoliński

Marchewka
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 Domian w 1 rocznicę śmierci
1:00pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Olgierd Szulc

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Boże Ciało – 23 czerwca,
6:00pm (Sobota) ++Bolesław i Janina

Trzynasta Niedziela Zwykła – 30 czerwca,
6:00pm (Sobota) + Halina Bukat
7:00am + Tomasz Kupiec

Poniedziałek – 24 czerwca, Narodzenie
świętego Jana Chrzciciela
8:00am W pewnej Bogu wiadomej intencji
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Barbary w dniu urodzini
7:00pm ++ Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
7:00pm + Władysław Korczykowski
Wtorek – 25 czerwca
8:00am ++ Franciszka, Emilia, Jan i Krzysztof
Perlejewscy
7:00pm
+ Dariasz Machal w 1 rocznicę
śmierci
Środa – 26 czerwca
8:00am + Maria Przednówek w 2 rocznicę
śmierci
7:00pm + Mieczysław Boryszewski w 13
rocznicę śmierci
Czwartek – 27 czerwca
8:00am + Władysław Korczykowski
7:00pm W Bogu wiadomej sprawie
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Danuty i Andrzeja w
rocznicę ślubu
Piątek – 28 czerwca, Najświętszego Serca
Pana Jezusa
8:00am + Wiesława Górska
7:00pm + Władysława Rams
Sobota – 29 czerwca, Świętych Apostołów
Piotra i Pawła
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Bogusławy i Jana z okazji
40 rocznicy ślubu
9:00am Za Parafian

9:00am ++ Stanisław i Teresa Otfinowski
11:00am O Boże blogosławieństwo dla Kevina z
okazji 21 urodzin
1:00pm ++ Maria i Stanisław Wiatr
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Jan Małyszko
Poniedziałek – 1 lipca
8:00am + Domicella Krzak
7:00pm ++ Janina i Stanisław Palczyński
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Haliny
Frąckiewicz w dniu imienin
Wtorek – 2 lipca
8:00am + Eugeniusz Pieczko
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Moniki i
Michała Budz w rocznicę ślubu
Środa – 3 lipca, świętego Tomasza Apostoła
8:00am Za Parafian
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Eweliny
Czwartek – 4 lipca
8:00am ++ Zofia i Józef Kopala
7:00pm ++ Eufrozja i Józef Targosz
Piątek – 5 lipca
8:00am ++ Tekla i Franciszek Romańczyk
7:00pm ++ Teresa i Czesław Luter
Sobota
– 6 lipca, błogosławionej Marii
Teresy Ledóchowskiej
8:00am ++ Andrzej i Jolanta Mulica
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Jennifer
Soprych i Robby Allen w dniu ślubu
Czternasta Niedziela Zwykła – 7 lipca
6:00pm
(Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am + Aleksandra Borowicz w 1 rocznicę
śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Amelii
Majkut w 4 rocznicę urodzin
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Luciano
Giovanazzi w 7 rocznicę urodzin
1:00pm
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Karoliny i Przemka z
okazji 12 rocznicy ślubu
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Victorii z
okazji 1 urodzin
SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU

ŚWIĘTEGO
W niedzielę 23 czerwca zostaną ochrzczeni:
Jacob Anthony Krason; Alexander John
Kmiecik; Patrycja Kotomski; Mia Wołyniec;
Antoni Stefan Szela; Leo Oliver Poswiat; w
sobotę 29 czerwca: Noah Stanislaw Gaborek;
w sobotę 13 lipca: Bryan Bonar; w niedzielę
14 lipca: Amelia Plata; w niedzielę 28 lipca:
Zuzanna Ewa Gasior.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 10 lipca o
godz. 7:45pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zostanie zawarty:
29 czerwca:
Agnieszka Kurzawa i Mateusz
Kaczmarczyk; 13 lipca: Kamila
Plata i Konrad Plata; 20 lipca:
Paulina Golemo i Adrian Zalewski; 27 lipca:
Brittany Ackley i Mateusz Kotabka; 3 sierpnia:
Karolina Gawlak i Joseph Mckinley ; Joanna
Blachowicz i Eric Dussealt; 10 sierpnia: Amelia
Ćwietniewicz i Artur Wilczyński; Kamila
Morysiewicz i Oleh Antoniuk; 17 sierpnia:
Ewelina Chmiel i Paul Strzewski; 24 sierpnia:
Klaudia Tamira Łącała Borek i Andrzej Lukasz
Borek; 31 sierpnia: Weronika Niemiec i Jacek
Augustyn.
Przygotowujących
się
do
Sakramentu
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej
drodze życia!
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 9 czerwca: $ 9,670.00
Składka na spłatę długu: $ 11,601.00
Pledges: $ 1.060.00
Kawiarenka: $ 300.00
Lampki: $ 211.00
Niedziela 16 czerwca: $ 9,185.00
Składka Diecezjalna: $ 3,635.00
Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy
wsparli księdza Franciszka Wojdyła,SVD,
misjonarza z Kongo, zebraliśmy $ 20.030.00.
Serdeczne Bóg zapłać!!
W niedzielę, 23 czerwca zostanie zebrana
druga składka na spłatę długu budowy
naszego kościoła, w niedzielę 30 czerwca na

Fundusz Ojca świętego.
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
www.milosierdzie.us

parafialnej:

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:
Sylwia Bialas i Łukasz Poplawski
Sara i Piotr Witkowski
Natalia i Wojciech Ryszka
Beata Batruch i Krzysztof Kamisiński
Magdalena i Krzysztof Brylewicz
Bernadetta i Peter Szpak
Elżbieta Szczypta
Justyna Pogorzelski i Maciej Kukliński
Krystyna i Sebastian Witkowski
Iwona i Marcin Debski
Justyna i Łukasz Lewko
Witamy bardzo serdecznie w Parafii Bożego
Miłosierdzia i zachęcamy wszystkich, którzy
uczęszczają do naszego kościoła, a nie są
jeszcze zapisani, aby się zapisali.

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.
WAKACJE!!!
W poniedzialek 24 czerwca na
wakacje wyruszają księża Piotr
Janas i Piotr Nowacki, życzymy
im dobrego wypoczynku i Bożego
błogosławieństwa na czas urlopu.
IMIENINY KSIĘŻY PIOTRÓW
W sobotę 29 czerwca
księża Piotr Janas i Piotr
Nowacki obchodzą swoje
imieniny, życzymy księżom
Bożego błogosławieństwa ,
opieki Matki Bożej i
wsparcia świętego Patrona.
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca (
1 lipca), zapraszamy chorych na Msze święte o
8:00am i 7:00pm, podczas których będzie
udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych.
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
W czwartek 4 lipca przypada w Stanach
Zjednoczonych Dzień Niepodległości, Msza
święta będzie odprawiona tylko o 8:00am, Biuro
Parafialne w ten dzień będzie zamknięte.
Życzymy miłego wypoczynku i świętowania.
PIKNIK WIOSENNY - PODZIĘKOWANIA

Serdecznie
dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się
do
przygotowania
i
przeprowadzenia
naszego
Wiosennego
Pikniku.
Szczególnie naszym sponsorom!

Nasi sponsorzy
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
REKOLEKCJE DK. MARCINA I MONIKI
GAJDÓW
Zapraszamy wszystkich chętnych na rekolekcje
„W poszukiwaniu prostoty i miłości” w dniach 2326 czerwca 2019r. oraz na warsztaty modlitwy
kontemplacyjnej w dniach 27-29 czerwca 2019r.
Szczegóły na plakacie poniżej:

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
Trwa
przerwa
wakacyjna
w
spotkaniach młodzieży. 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 - Młodzież̇).
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.

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.

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.

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.

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

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.

CHÓR PARAFIALNY
Próby chóru parafialnego odbywają się
w środy o godz. 7:30pm w Centrum
Pastoralnym. Osoby, które pragną
zapisać się do chóru, prosimy o kontakt
z panem organistą Zbigniewem Blicharzem: .773 616-9284. Opiekę duchową nad chórem sprawuje
ks. Proboszcz.
ORKIESTRA DĘTA
Próby odbywają się w poniedziałki
o godz. 7:00pm w Centrum
Pastoralnym. Zapraszamy dzieci,
młodzież oraz dorosłych grających
na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze szeregi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem, p.
Mirosławem Bogun, tel. (708) 404-7378. Opiekę
duchową nad orkiestrą sprawuje ks. Proboszcz.
MARSZAŁKOWIE
Marszałkowie
witają
przychodzących, wskazują wolne
miejsca w ławkach, troszczą się o
zbieranie
kolekty.
Mężczyzn,
którzy
pragnęliby
zostać
marszałkami prosimy o kontakt z
panem Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156.
GRUPA PRO-LIFE
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w
obronie życia dzieci nienarodzonych
przy klinice aborcyjnej „Advantage” w
Wood Dale, IL w następujące dni:
wtorek, czwartek, sobota od 6:00
rano; piątek od 7:00 rano. W środę

klinika aborcyjna jest nieczynna. Zgłoszenia i
szczegóły u p. Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net.
GRUPA RÓŻAŃCOWA
Zmiana tajemnic różańcowych Grup
Żywego Różańca odbywa się w
każdą pierwszą niedzielę miesiąca,
po mszy świętej o godz. 9:00am w
kaplicy Św. Faustyny, natomiast
Dziecięcego Koła Różańcowego po
mszy świętej o godz. 11:00am w Bibliotece Verbum.
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
Powstał jako efekt rekolekcji, które
odbyły się w 2001 roku w Gdańsku Oliwie. Rekolekcje zdominowane były
modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie
relacji rodzice - dzieci. Także i w naszej
Parafii powstała idea modlitwy rodziców za
dzieci. Rodzice pragnący dołączyć się do tej
Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z
panią Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę duchową
sprawuje ks. Piotr Janas SChr.
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”
Zapraszamy dzieci w wieku
od 4 - 7 lat do zespołu tańca
ludowego. Zajęcia odbywają
się w każdy poniedziałek w
godz. 5:00pm - 6:30pm w
Centrum
Pastoralnym.
Zespół prowadzony jest
przez panią Irenę Jarocińską: (630) 776-5401
PORADNICTWO RODZINNE
Coraz częściej borykamy się z
problemami
małżeńskimi
i
wychowawczymi, w których szukamy
kompetentnej pomocy.
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii
Poradnictwo Rodzinne, w którym
służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie można
umówić się telefonicznie, dzwoniąc (630) 582-1505.
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM
W każdą pierwszą sobotę miesiąca
po mszy świętej o godz. 6:00pm
odbywa się spotkanie modlitewne
Straży Honorowej Najświętszego
Serca
Pana
Jezusa
i
Niepokalanego
Serca
Maryi.
Opiekunem grupy jest ks. Piotr.
GRUPA AA
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz
pomocy oraz wsparcia, przyjdź na
spotkanie, które odbywa się we wtorek
o
godz.
8:00pm,
w
Centrum

Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek miesiąca
spotkanie "otwarte" dla wszystkich. Kontakt: (773)
848-1821
GRUPA AL-ANON
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) 4423755
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W drugie soboty miesiąca o godz.
3:00pm w Centrum Pastoralnym
odbywają się spotkania członków
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych
zapraszamy.
Kontakt:
Marianna
Zygadło: 630) 6249764
BIBLIOTEKA "VERBUM"
Biblioteka „VERBUM” mieści się w
salce na balkonie i czynna jest w
niedzielę
pomiędzy
Mszami.
Wypożyczyć w niej można książki
religijne i patriotyczne.
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
SYCHAR organizuje Warsztaty rozwoju Duchowego,
których opiekunem duchowym jest ks. Mirosław
Stępień SChr.
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym.
WYDARZYŁO SIĘ...
PIKNIK PARAFIALNY (2 czerwca)

.

OGŁOSZENI A DROBNE
• Potrzebna energiczna niania od września, do trójki
dzieci (7, 3 i noworodek). Od poniedziałku do soboty z
własnym samochodem i prawem jazdy. Kontakt:
Elżbieta: (224)944-7201
• 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)6644447
• 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)8754567
• 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) 4180894
• Sprzedaję pierogi różnego rodzaju oraz inne potrawy
domowe na zamówienie. Kontakt: Lucyna (708)6981402. Glendale Heights.

