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LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 21 lipca - XVI Niedziela Zwykła
Wejście:
Szumią łany zboża (476)
Ofiarowanie:
Niechaj z nami będzie Pan (302).
Ref:
Komunia św:
U drzwi Twoich (163)
Dziękczynienie:
Dziękuję Ci Jezu 3x
Tak bardzo Ci dziękuję,
Tak bardzo jestem wdzięczny Ci! 3x
Zakończenie
Maryjo, śliczna Pani (409)
Czytania:

Rdz 18,1-10a; Ps 15; Kol 1,24-28;
Łk 10,38-42
Psalm responsoryjny
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Pieśni na 28 lipca – XVII Niedziela Zwykła
Wejście:
Ty wyzwoliłeś nas Panie (490)
Ofiarowanie:
Przyjmij Ojcze Hostię białą (315)
Komunia św:
Jezu drogi, Tyś miłością (142)
Dziękczynienie:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (179)
Zakończenie
Zdrowaś Maryjo (275)
Czytania:
Rdz 18,20-32 Ps 138; Kol 2,12-14;
Łk 11,1-13
Psalm responsoryjny
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
Z Dzienniczka św. Faustyny
Na pociechę twoją powiem
ci, że są dusze w świecie
żyjące, które Mnie szczerze
kochają, w ich sercach
przebywam z rozkoszą, ale
jest ich niewiele. Są i w
klasztorach dusze takie,
które radością napełniają
serce Moje, w nich są
wyciśnięte rysy Moje i
dlatego Ojciec niebieski
spogląda
na
nie
ze
szczególniejszym
upodobaniem. Oni będę dziwowiskiem aniołów i
ludzi; liczba ich jest bardzo mała, one są na
obronę
przed
sprawiedliwością
Ojca
niebieskiego i na wyproszenie miłosierdzia dla
świata. Miłość tych dusz i ofiara podtrzymują
istnienie świata. (367)

ROZWAŻANIA:
XVI Niedziela Zwykła - Łk 10,38-42
Boży punkt widzenia
Umiłowani w Chrystusie Panu! W Betanii, która
leży niedaleko Jerozolimy (po drugiej stronie
Góry Oliwnej), mieszkało rodzeństwo: Marta,
Maria i Łazarz. Łazarza znamy wszyscy z opisu
jego wskrzeszenia, którego dokonał Pan Jezus,
jak o tym mówi św. Jan Ewangelista (J 11).

Dzisiejsza Ewangelia mówi o jego dwóch
siostrach: Marcie i Marii. Przepięknie ich
postawy ilustruje fresk umieszczony po lewej
stronie ołtarza w sanktuarium w Betanii: Marta to
postać aktywna – „krząta się koło rozmaitych
posług” (Łk 10,40), natomiast Maria to osoba
kontemplatywna – „siedzi u nóg Jezusa i słucha
Jego przemowy” (Łk 10,39).
W naszym życiu spotykamy wielu ludzi
niezwykle aktywnych, których – można by
powiedzieć – „rozpiera energia”. Są bowiem
wśród nas tacy, dla których doba naprawdę
liczy 24 godziny. Pracują, działają, stale się
uczą. Innych znów ludzi prawie nie widać. Są
cisi, skupieni, zamyśleni. Ileż to razy
spotykamy się z tym choćby w autobusie czy
tramwaju. Zwłaszcza młodzi ludzie żywo
rozmawiają, śmieją się, dzielą się swoimi
spostrzeżeniami. Ludzie starsi natomiast
zwykle siedzą spokojnie, patrzą w okno, widać
na ich twarzach skupienie i zadumę.
Która z tych postaw jest lepsza? Obydwie są
dobre, ponieważ dotyczą naszego ludzkiego
życia, naszych spraw. Młodzież powinna być
żywa i radosna, starsi zaś spokojniejsi i
bardziej skupieni. Takie jest prawo dojrzewania
i dorastania. Kiedyś każdy z nas był dzieckiem,
a potem młodym człowiekiem, wówczas
wydawało się nam, że świat jest u naszych
stóp! Teraz już jesteśmy starsi, wyrośliśmy z
tego, co dziecięce, już wiemy, jak bardzo życie
jest skomplikowane,
pełne
wyrzeczeń
i
przeciwności.
Dlaczego więc w dzisiejszej Ewangelii Pan
Jezus jedną postawę chwali bardziej, a drugą
mniej? Czemu Maria zyskała dużą pochwałę,
choć niby nic nie zrobiła, a Marta mniejszą,
choć tyle się napracowała?
Jako odpowiedź trzeba najpierw zacytować
słowa Boga zapisane w Księdze Izajasza:
„myśli moje nie są myślami waszymi, ani
wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana”
(Iz 55,8). Myśli Boga przewyższają ludzkie
myślenie i ludzką logikę. Nie wszystko, co mi
się podoba, podoba się także Bogu, i
odwrotnie. Czasem Bogu podoba się to, co mi
się nie podoba; na przykład pokora. Nie lubimy
i nie zawsze chcemy służyć innym.
Wolelibyśmy raczej, żeby to nam służono. A
Jezus? On sam umywa uczniom nogi, jak o
tym pisze św. Jan w Ewangelii (por. J 13,5).
Daje nam przykład przeciwny do naszych
wyobrażeń o Bogu. Daje nam przykład Jego –

Bożej logiki. Nie to, co wielkie i błyszczące, ale
to, co pokorne i ciche, Jemu się podoba.
Dlatego i w dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy
dla nas pewnego rodzaju nielogiczne
znaczenie. Dzieje się tak dlatego, że myślimy
po ludzku – po ziemsku. Trzeba ciągle
zmieniać optykę naszych osądów i starać się
patrzeć na świat i na drugiego człowieka
oczami Jezusa. Wówczas zyskają u nas ci,
którzy mają wartość u Niego. Stracą zaś na
wartości ci, którzy zapewne dziś kreowani są
przez mass media na ludzi sukcesu.
Czym bowiem jest chociażby chwała aktorów z
Hollywood? Gdy popatrzymy na ich życie, to
może i jest ono interesujące, ale za 20–30 lat
ich sława się skończy. Przyjdą nowi, ładniejsi,
mądrzejsi, bardziej lubiani przez fanów. Wielu
z nich nie potrafi się z tym pogodzić, popadają
w alkoholizm, narkomanię… Sława i podziw u
ludzi nie są bowiem wieczne. Jezusowa
pochwała natomiast trwa na wieki! Opinia
Jezusa się nie starzeje.
Dlatego w sprawach ziemskich postępujmy tak,
jak wymaga tego od nas nasz wiek i
dojrzałość. W sprawach duchowych ciągle
starajmy się tak postępować, by sam Pan
Jezus nas pochwalił i powiedział o nas takie
słowa: „Michale, Krystyno, Janie, Zofio…,
obrałeś/obrałaś najlepszą cząstkę i nigdy nie
zostaniesz jej pozbawiony/pozbawiona”. Niech
tak się stanie! (ks. Bogdan Zbroja)
XVII Niedziela Zwykła - Łk 11,1-13
Cechy prawdziwej modlitwy
Czy współczesny człowiek może żyć bez
modlitwy? Odpowiedź wydaje się prosta. Wielu
ludzi, zarówno młodych, jak i starszych, obywa
się dziś bez dialogu z Bogiem, uważając go za
stratę czasu. Można by powiedzieć, że nie ma
mody na zatrzymanie się, refleksję. Żyjemy w
dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie
dosłownie czas to pieniądz. Czy jednak ta
diagnoza nie jest zbyt uproszczona? Wbrew
pozorom żyje wielu ludzi, którzy dostrzegają
walory modlitwy. Od lat śledzimy poczynania
polskich wojsk za granicą. Okazuje się, iż
wspólna modlitwa, Eucharystia oraz kontakt z
kapelanem poprawiają samopoczucie, morale, a
także dodają otuchy żołnierzom. Pamiętamy
przypadek porwania Polaka (cywila) przez
terrorystów w Iraku. Po jego uwolnieniu jeden z
dziennikarzy zapytał odbitego zakładnika, co
pomagało mu przetrwać trudne chwile.

Odpowiedział krótko: „modlitwa”. Na co
dzień się nie modlił, ale – jak wyznał –
słowa Ojcze nasz pomagały mu w najcięższych
chwilach. Tylko tę jedną modlitwę pamiętał z
dzieciństwa i intuicyjnie czuł, że ona mu
pomoże.
Skąd się bierze tak wielka siła modlitwy?
Dlaczego w chwilach trudnych zaczynamy się
modlić? Dlaczego wreszcie uczniowie Chrystusa
prosili swojego Mistrza, by nauczył ich
modlitwy? Każdy, kto choć raz, będąc w ciężkiej
sytuacji, szukał ratunku w modlitwie, może łatwo
odpowiedzieć na te pytania! Modlitwa przynosi z
jednej strony ulgę, świadomość, że Bóg jest z
nami, a z drugiej strony napełnia nadzieją w
istnienie dobrego rozwiązania. Jest także
umocnieniem wiary i świadectwem dla innych.
Nasuwa się jednak jeszcze jedno pytanie: Jak
powinniśmy się modlić, by doznać tych łask?
Odpowiedzi
udziela
dzisiejszy
fragment
Ewangelii, a konkretnie pouczenie, które
Chrystus daje swoim uczniom. Wymienia kilka
cech poprawnej modlitwy. Naukę modlitwy
rozpoczyna od prostych słów: „Ojcze nasz”. To
bardzo serdeczne, a jednocześnie bardzo
osobiste zwrócenie się do Boga. Mistrz z
Nazaretu pokazuje uczniom, jak prowadzić z
Nim dialog. Trzeba używać niewyszukanych
słów, pełnych emocjonalnego zaangażowania.
Modlitwa nie ma być popisem zdolności
oratorskich: im prostsza, tym bardziej osobista.
Nie trzeba więc szukać wymyślnych zwrotów. W
określeniu „Ojcze” zawarta jest cała postawa
modlitewna. Z jednej strony jest ona pełna
uległości, szacunku i pokory, a z drugiej –
zażyłości i familiarności. Dialog z Bogiem
powinien zawierać słowa, które kieruje się do
osoby najbliższej. Apostołowie zrozumieli, że w
związku z tym każdy może się dobrze modlić.
Nie trzeba być wykształconym, aby odczuwać
obecność Boga podczas rozmowy z Nim.
Specjalistą od prostych modlitw był św. Tomasz
Morus, który modlił się nawet o dobry humor.
Wielu świętych i błogosławionych biegłych w
teologii układało teksty modlitw, które swoją
prostotą
i
przejrzystością
zachwycały,
jednocześnie
będąc
małymi
traktatami
ascetycznymi. Cóż więc przeszkadza, abyśmy i
my z pokorą, ale i radością układali osobiste,
pełne oddania modlitwy, wyrażające nasze
wnętrze, problemy, jakimi żyjemy, nasze lęki i
obawy.

Na tym pouczeniu Mistrz nie poprzestaje. W
słowach: „Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam” zawarte są kolejne cechy modlitwy.
Chrystus wzywa wszystkich do konsekwencji w
dialogu z Bogiem. Nie chodzi o jednorazowe
westchnienia
i
akty
strzeliste,
ale
o
systematyczne spotkania z Nim. Bóg nie może
być uzależniony od naszych humorów,
nastrojów
czy
zachcianek.
Bądźcie
konsekwentni, a stanie się według waszego
pragnienia – to jest ważne przesłanie orędzia
Jezusa.
Z konsekwencją związana jest także cierpliwość,
będąca następną cechą modlitwy. Nie od razu
można otrzymać to, o co się prosi. Dlatego
trzeba się uzbroić w cierpliwość, która jest także
elementem wierności. Jezus tę cechę pokazuje
jeszcze bardziej wyraziście w przykładzie o
natrętnym
przyjacielu,
który
cierpliwie
naprzykrza się, aby uzyskać pożądaną rzecz.
Zatem prawdziwy chrześcijanin nie zniechęca
się swoistym „milczeniem” Boga. Nieraz przez
lata modląca się osoba nie otrzymuje
upragnionego daru. Jej wiara i wierność zostają
niejako wypróbowane. Cierpliwość sprawia, że
modlitwa staje się pełna uległości i zgody na
wolę Bożą. Pomyślmy o tym, gdy przeżywamy
kryzys niewysłuchiwanej modlitwy i kiedy
podszept Szatana radzi zerwać z praktyką
codziennej rozmowy ze Stwórcą.
W dzisiejszym pouczeniu Jezusa znajdujemy
jeszcze jedną cechę prawdziwego dialogu z
Bogiem. Mistrz z Nazaretu mówi: „Ojciec z nieba
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
Chrystus zapewnia, iż modlących się Bóg nie
zostawia samych. Pomaga im przez zsyłanego
Ducha Świętego. To ważna prawda, bowiem
zapewnia nas wszystkich, że w chwilach
trudnych na modlitwie Bóg niejako „osobiście”
pomaga. Czwartą cechą modlitwy jest więc
zaufanie łasce Bożej. Nie możemy wątpić w to,
że każda modlitwa, nawet ta najbardziej
niedoskonała, jest przyjmowana przez Pana.
Chrystus zapewnia, że przy pomocy Ducha
Świętego trudności w modlitwie mogą, a nawet
muszą zostać pokonane.
Dzisiejsze pouczenie Chrystusa stanowi zachętę
do systematycznej, pełnej prostoty i cierpliwości
oraz zaufania modlitwy. Nie dajmy sobie
odebrać tej łaski spotkania z Panem pod
pretekstem
braku
czasu,
ochoty
czy
umiejętności. (ks. Janusz Mastalski)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
XVI Niedziela Zwykła – 21 lipca
6:00pm (Sobota) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
dla Bogumiły Zioło w dniu urodzin
7:00am +Maria Mucek 3 rocz. śmierci
9:00am +Janina Koziara
11:00am ++Marianna i Wacław Nobis
1:00pm +Barbara Kudła 15 rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++Anna i Władysław Szpak
Poniedziałek – 22 lipca, św. Marii Magdaleny
8:00am Dziękczynno-błagalna z ok. 42 rocz.
ślubu Elżbiety i Zbigniewa z prośbą o opiekę
Matki Bożej i wszelkie łaski dla nich
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej w dniu 6 urodzin Dominiki
Jurowskiej
7:00pm Za Parafian
Wtorek – 23 lipca, św. Brygidy
8:00am +Maria Stawarz
7:00pm +Jadwiga Chodakowska
7:00pm +Józef Krzemiński
Środa – 24 lipca, św. Charbela
8:00am ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
7:00pm +Damian Wójcik w miesiąc po śmierci
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
dzieci chrzestnych od chrzestnych Mucek
Czwartek – 25 lipca, św. Jakuba
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej z okazji urodzin i imienin Anny
Smoleń
7:00pm +Justyna Patulska 6 rocz. śmierci
7:00pm Za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 26 lipca, św. Joachima i Anny
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Ani z okazji imienin i dla Kariny z
okazji urodzin
7:00pm +Anna Bukowska
7:00pm ++Anna Krasuski i Anna Dopak
Sobota – 27 lipca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Piotra
Szkaradek
8:00am +Zofia Leśniak
9:00am O Boże błogosławieństwo i światło
Ducha Św. i szczęśliwą podróż dla Mateusza
Pajor

XVI Niedziela Zwykła – 28 lipca
6:00pm (Sobota) ++Maria i Franciszek Kmak
oraz Anna Grebla
7:00am +Joe Lovery w rocz. śmierci
9:00am +Paweł Czop 3 rocz. śmierci
11:00am +Tadeusz Księżopolski
1:00pm ++Jadwiga Reduta i Zofia Miernik
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Halina Kowalska
Poniedziałek – 29 lipca, św. Marty
8:00am
O Boże błogosławieństwo dla
Mateusza Biernackiego w dniu urodzin
7:00pm
O
Boże
błogosławieństwo
z
podziękowaniem za otrzymane łaski dla Kasi,
Mirka i Basi
7:00pm Za Parafian
Wtorek – 30 lipca, św. Piotr Chryzologa
8:00am O szczęśliwy poród dla Moniki Budz
7:00pm +Jan Małyszko
7:00pm +Helena Mikucko w miesiąc po śmierci
Środa – 31 lipca, św. Ignacego Loyola
8:00am Aby szukać i odnajdywać Boga we
wszystkim dla Agnieszki i Martyny
7:00pm +Stanisław Trzeciak 21 rocz. śmierci
7:00pm +Irena Choińska w miesiąc po śmierci
Czwartek – 1 sierpnia, św. Alfonsa Liguori
8:00am +Domicela Krzak
7:00pm ++Maria Janina Gniewczyńska, Teofil
Chmurowski i Stanisław Sojka
7:00 +Anna Bukowska 5 rocz. śmierci
Piątek – 2 sierpnia, I Piątek Miesiąca
8:00am +Ewa Kaczmarek
8:00am O szczęśliwy poród i zdrowie dla Moniki
i dziecka
7:00pm +Eugeniusz Patulski
Sobota – 3 sierpnia, I Sobota Miesiąca
8:00am +Kazimierz Przybylski
9:00am +Anna Zożyszkowska w miesiąc po
śmierci
XVII Niedziela Zwykła – 4 sierpnia
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca NSPJ i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
całego świata
7:00am Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Janiny i Wojciecha
Bykowskich w rocz. ślubu
9:00am ++Alfreda i Kazimierz Ryndak

11:00am +Karol Zaleski
1:00pm +Irena Kołodziejska 17 rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O szczęśliwy poród dla Moniki Budz

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św. otrzymają
w niedzielę 28 lipca: Zuzanna
Ewa Gasior; w niedzielę 11
sierpnia:
Natalia
Barbara
Gondek, Justina Mijal i Mia
Latocha oraz w niedzielę 25 sierpnia: Gabriela
Bearsky, Oliver Kościelniak i Erick Edmund Kot.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 24 lipca o
godz. 7:45pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakrament małżeństwa zostanie
zawarty: 27 lipca: Brittany Ackley
i Matt Kotapka; 3 sierpnia:
Karolina
Gawlak
i
Joseph
Mckinley; Joanna Blachowicz i Eric Dusseault;
10 sierpnia: Amelia Ćwiertniewicz i Artur
Wilczyński; Kamila Morysewicz i Oleh Antonyuk;
17 sierpnia: Ewelina Chmiel i Paul Strzewski;
24 sierpnia: Klaudia Łącała i Andrzej 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!
BIERZMOWANIE 2020 ROK
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami
dotyczącymi Bierzmowania w 2020 roku
zamieszczonymi na stronie internetowej
parafii:
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowa
nie/.
Na stronie jest możliwość pobrania plików i
wydrukowania ich w formacie pdf. Pierwsze
spotkanie formacyjne odbędzie się 28
września o godz. 4.30pm w Kościele.
Uwaga! Dokumenty będzie można składać
dopiero od pierwszego spotkania formacyjnego,

tj. od 28 września 2019 r. Przed tym terminem
przyniesione dokumenty nie będą przyjmowane!
PIERWSZA KOMUNIA 2020 r.
Pierwsza Komunia dla dzieci ze Szkoły św.
Faustyny w Lombard odbędzie się 9 maja 2020
roku.
Pierwsza Komunia dla dziecie ze szkół:
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie się 23
maja 2020 roku.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 7 lipca: $8,847.00
Catholic Ministries Annual Appeal: $4,608.00
Niedziela 14 lipca: $9,399.00
Składka na spłatę długu: $12,546.12
Kawiarenka: $660.00
Sklepik: $953.00
Lampki: $220.00
Płyty zespołu” Misericordia”: $620.00
Pledges: $1.075.00
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w
ostatnich tygodniach przekazali pieniądze na
spłatę długu naszego kościoła: Andrzej i Anna
Mozgala, Przemysław i Karolina Wieclaw,
Mariusz i Maria Onak, Maciej i Katarzyna Stanio,
Bronisław Pohl, Marta i Mariusz Wdowiak, Beata
i Leszek Szklanny, Jan i Aneta Krupa, Marek i
Anna Dragowski, Grzegorz i Anna Kruczalak,
Wojciech i Janina Bykowski, Mieczysław i
Jolanta Kaczmarczyk, Jacek i Marzena Flis,
Christopher i Margaret Stelmach, Czesław i Ewa
Burzawa, Krzysztof i Renata Mierkowski, Anna i
Jarosław Pawlina, Marcin i Agnieszka Sosiński,
Robert i Urszula Kuczynski, Dariusz i Joanna
Pawlik, Maciej i Anna Kekus, Jan i Maria Korus,
Krystyna Dąbrowska, Janusz i Małgorzata
Walos, Arkadiusz Zwierniak i Monika Machnik,
Wojciech i Barbara Cholewa, Stanisław i Alfreda
Konieczek, Piotr i Halina Tyrka, Kazimierz i
Izabela Wiatr.
W niedzielę, 28 lipca zostanie zebrana druga
składka na spłatę długu budowy naszego
kościoła, a w niedzielę 4 sierpnia Diecezjalna
Kwesta Duszpasterstw Katolickich (Catholic
Ministries Annual Appeal).
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 17 lipca zebraliśmy $
19.129.00.

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!
BIURO PARAFIALNE
W okresie wakacyjnym, tj. 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.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW
I KIEROWCÓW
25 lipca to wspomnienie św.
Krzysztofa, patrona kierowców; to
dzień szczególnie związany z
modlitwą
za
kierowców
i
podróżujących. W czwartek, 25
lipca, po Mszach św. o godz.
8:00am i 7:00pm na parkingu przy
kościele
odbędzie
się
błogosławieństwo
kierowców
i
pojazdów
mechanicznych.
IMIENINY SIOSTRY KRYSTIANY
W środę, 24 lipca, s. Krystiana
obchodzi swoje imieniny Życzymy s.
Krystianie Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Bożej.

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...

41 MSZA ŚLUBNA DIECEZJALNA
41 Msza Ślubna Diecezjalna
będzie
odprawiona
w
niedzielę, 18 sierpnia o godz.
2:00pm w Katedrze św.
Raymonda w Joliet. Pary
świętujące 25 jubileusz i
więcej zapraszamy na Mszę
św., którą poprowadzi ks.
biskup
Daniel
Conlon.
Wszystkie pary odnowią swoje
przyrzeczenia
małżeńskie.
Osoby, które chcą zrobić specjalne zdjęcie z
biskupem z okazji ich rocznicy, proszone są o
przyniesienie swojego aparatu, a także o
zarejestrowanie się jak najszybciej dzwoniąc do
Biura Duszpasterstwa Rodzin pod numerem
815-838-5334 lub zarejestrowanie się online pod
adresem: https://conta.cc/2Jed044
http://www.dioceseofjoliet.org/familyministry/
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO AKRAMENTU
Zapraszamy
na
adorację
Najświętszego
Sakramentu,
która
odbywa
się
od
poniedziałku do czwartku od
godz. 8:30am do 6:30pm. W
piątek adoracja rozpoczyna się
od godz. 8:30am i trwa aż do
soboty do godz. 5:30pm. W

niedzielę rozpoczyna się od godz. 8:00am i trwa
do godz. 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: Stanislawa
(708)691-1758.
PIELGRZYMKA DO MERRILLVILLE
XXXII Piesza Pielgrzymka Polonijna Chicago Merrillville odbędzie się 10-11 sierpnia 2019 r.
Tegoroczne zawołanie pielgrzymkowe brzmi:
„Trzymaj się ręki Matki”. Pielgrzymka tradycyjnie
wyjdzie z kościoła św. Michała w Chicago po
Mszy św., która odbędzie się o 7:30am.

MB Częstochowskiej w Merrillville.
Po Mszy św., będzie można nabyć posiłki (na
koszt własny) w miejscach do tego
przeznaczonych.
WAKACYJNE STUDIUM BIBLIJNE
Ks.
Marek Smółka, Coordinator of Polish
Council - Archdiocese of Chicago, zachęca
parafian z polskich parafii do skorzystania z
oferty Wakacyjnego Studium Biblijnego, które
będą przeprowadzone w trzech parafiach. Plan
Studium podany jest poniżej.

ZAPISY (możliwe od 28 lipca):
 w dni powszednie w zakrystii;
 w niedziele (28 lipca i 4 sierpnia) po Mszach
św. w przedsionku kościoła.
KOSZT udziału w pielgrzymce:
Dorośli - $45, dzieci do 10 lat - $25.
UWAGA!!!
 Osoby niezapisanie nie będą dopuszczone do
udziału w pielgrzymce.
 Istnieje możliwość przejazdu autokarami z
Lombard do Chicago i z Merrilville do
Lombard.
Zgłoszenia przy zapisach.
Koszt przejazdu w obie strony $15. Wyjazd
autokarem spod kościoła w sobotę 10 sierpnia o
godz. 6:00am (zbiórka o 5:30am).
Powrót z Merrillville w niedzielę 11 sierpnia ok.
godz. 4:30pm.
 Prosimy, aby osoby udające się na
pielgrzymkę na ten czas nie pozostawiały
swoich samochodów na naszym parkingu.
Sobota, 10 sierpnia
7:30am - Msza św. w kościele św. Michała w
Chicago (8235 S South Shore Drive, Chicago, IL
60617).
Pielgrzymka wyrusza po Mszy św.
Pierwszy dzień pielgrzymki kończymy w
Sanktuarium MB Ludźmierskiej w Munster (1628
Ridge Road Munster, IN 46321).
Niedziela, 11 sierpnia
7:00am - wyruszamy z sanktuarium MB
Ludźmierskiej
2:00pm - Uroczysta Msza św. w Sanktuarium

POMOC DLA DZIECI ŻYJĄCYCH
NA WYSYPISKU ŚMIECI W GWATELAMI

Do
końca
maja
zbieraliśmy
określone
rzeczy, które przekazane
miały być na pomoc
dzieciom żyjącym na
wysypisku
śmieci
w
Gwatemali. Rzeczy dotarły już do dr Mariana i
Barbary Olpińskich, którzy zliczyli wszystko i
mają dostarczyć na miejsce (395 szczoteczek do
zębów, 49 past do zębów, 39 mydeł, 3 mydła w
płynie, 3 szampony, 2 mydła antybakteryjne, 1
dezodorant, 3 hand sanitizer, 61 bielizny osobistej, 5
koszulek, 2 piżamy, 1 paczka patyczków do uszu, 1
paczka grzbieni, 1 szczotka do włosów, 1 zestaw do
manicure, 2 zestawy pierwszej pomocy, 3 elastyczne
bandaże, 2 paczki mokrych chusteczek do twarzy,
1240 witamin dla dzieci, 90 witamin C, 30 witamin E,
60 wapno, 30 witam B, 30 multiwitamin dla kobiet,
1006 acetominophen, 40 paracetamol, 450 aspiryn,
6 tylenol w płynie dla dzieci, 4 tylenol w płynie dla
niemowląt, 3 potrójne maści antybiotykowe, 1780
bandaży, 172 małych zabawek, $740 w czekach i w
gotówce).

Dr Marian i
serdecznie za
zapłać!

Barbara Olpińscy dziękują
hojność ofiarodawców. Bóg

CO SIĘ WYDARZY:

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
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 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 - Młodzież). Ks. Tomasz Pietrzak SChr

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 s. Magdalena.
MINISTRANCI
Wszystkie informacje dotyczące
ministrantów znajdują się na
stronie
internetowej
Parafii.
Opiekunem ministrantów jest ks.
Piotr Janas SChr.
SCHOLA DZIECIĘCA

”Boże

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
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. Plan na rok formacyjny
2019/2020 dostępny jest na plakatach i stronie fb
parafii.
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 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 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 tych, którzy
przychodzą, wskazują wolne
miejsca w ławkach, troszczą się
o zbieranie kolekty. Mężczyzn,
którzy
pragnęliby
zostać
marszałkami prosimy o kontakt
ze 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 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 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 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.
6249764

Kontakt:

Marianna

Zygadło:

630)

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 – 12 krok w ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
S CHAR organizuje Warsztaty rozwoju Duchowego,
których opiekunem duchowym jest ks. Mirosław
Stępień SChr.
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym

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
 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.
 Potrzebny kierowca z prawem jazdy CDL kl. A do pracy
na cartrailer. Dobre warunki, dobre zarobki, różne trasy.
Kontakt: Eryk (630)780-9988.
 Do wynajęcia sypialnia od września w Addison. Kontakt:
Alina (708)355-1148.

 Do wynajęcia 1-sypialniowe mieszkanie dla kobiety z
własną kuchnią i łazienką w Villa Park. Zdjęcia na
stronie: www.warszawa.us. Kontakt: Jacek (630)6564488.

