
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz 
ks.Piotr Janas SChr – wikariusz 
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz 
s. Jadwiga Kokolus MChR – zakrystianka 
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka 
 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630)543-3819 
Barbara Stano (630) 442-4488 
Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Artur Rogowski (773)720-0038 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 7 lipca  - XIV Niedziela Zwykła 
Wejście: 
Boże, zmiłuj się nad nami  (285) 
Ofiarowanie:  
O Krwi najdroższa (104) 
Komunia św:  
Skosztujcie i zobaczcie (318) 
Dziękczynienie: 
Cały świat niech śpiewa tę pieśń – zwrotka 1 i 3 
(172) 
Zakończenie 
Błogosław Panie nas (282) 
 

Czytania:   
Iz 66,10-14c; Ps 66; Ga 6.14-18; Łk 10,1-12.17-
20 

Psalm responsoryjny   
Niech cała ziemia chwali swego Boga.  
 
Pieśni na 14 lipca  – XV Niedziela Zwykła 
Wejście: 
Jezu, ufam Tobie – Nasze plany... (396) 
Ofiarowanie:  
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (296) 
Komunia św:  
Pan wieczernik przygotował (155) 
Dziękczynienie: 
Dzięki o Panie (178) 
Zakończenie 
Matko, która nas znasz (411) 
 
Czytania:   
Pwt 30,10-14; Ps 69; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37 
Psalm responsoryjny   
Ożyje serce szukających Boga.  
   
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
Jezus, chcąc oczyścić 
duszę, używa jakich 
zechce narzędzi. Dusza 
moja doznaje zupełnego 
opuszczenia od stworzeń. 
Nieraz najczystsza 
intencja na złą /jest/ 
tłumaczona przez siostry. 
Cierpienie to jest bardzo 
bolesne, ale Bóg je 
dopuszcza i trzeba je 
przyjąć, bo przez to lepiej 
upodabniamy się do Jezusa. Jednego nie 
mogłam /zrozumieć/ przez długi czas, to jest, że 
Jezus kazał mi o wszystkim mówić przełożonym, 
a przełożeni nie dowierzali słowom moim, ale 
okazywali mi litość, jakobym była w  złudzeniu 
albo pod wpływem wyobraźni. Z tego powodu, że 
jestem w złudzeniu, postanowiłam unikać 
wewnętrznie Boga, lękając się złudzeń. Jednak 
łaska Boża ścigała mnie na każdym kroku. A 
wtenczas, kiedy się najmniej spodziewałam, Bóg 
przemawiał do mnie. (38) 
 

ROZWAŻANIA 
XIV Niedziela Zwykła 

Łk 10,1-12.17-20 
Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych!  
Początek wakacji dla jednych oznacza czas 
kanikuły i beztroskiego wypoczynku. Inni, tak jak 
przez cały rok, borykają się z chorobą, biedą i 
bezrobociem. Wszystkich nas niepokoi rosnąca 
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tel:(630)%20740-2749
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agresja młodzieży, nieodpowiedzialność 
rządzących i dotkliwy brak pokoju w wielu 
rejonach świata. 
Słowo Boże ofiarowane nam na dzisiejszą, 14. 
niedzielę zwykłą dobrze wpisuje się w codzienną 
- niełatwą - sytuację każdego człowieka. 
Sytuację, którą oddaje mająca prawie 40 lat - a 
tak aktualna - Konstytucja o Kościele w świecie 
współczesnym Soboru Watykańskiego II: 
”Radość i nadzieja, smutek i trwoga, zwłaszcza 
ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością 
i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów 
Chrystusowych” (KDK 1). Tak jak doświadczamy 
pokoju i miłosierdzia, wypływających z wiary i 
sakramentów Kościoła, tak spadają na nas 
cierpienia, trudności i problemy zasiane przez 
szatana i jego niewolników. Jednak gdzie 
wzmaga się grzech - według słów św. Pawła - 
tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska (por. Rz 
5,20). 
Uczniowie w dzisiejszej Ewangelii cieszą się po 
powrocie z misji. Musieli chyba dotrzeć do wielu 
serc, wielu nawrócić - skoro mówili z radością, że 
nawet złe duchy były im posłuszne. Ale Jezus 
rysuje ich przyszłość w realnych barwach, nie 
schlebia im, nie idealizuje życia. Słowa o szatanie 
spadającym jak błyskawica nie straszą, ale 
wskazują na istnienie realnego zła zmagającego 
się z dobrem. Tak jak w Księdze Izajasza, gdzie 
radość ery mesjańskiej przeplata się ze smutkiem 
niewierności narodu. Jako prorok, kaznodzieja i 
wychowawca ludu, Izajasz walczy o dobre 
obyczaje w życiu publicznym i prywatnym. 
Piętnuje wady panoszące się w różnych sferach 
społeczeństwa judzkiego, zwłaszcza pychę i 
zbytek, zepsucie moralne, wyzysk, 
niesprawiedliwość w wyrokach sądowych i w 
nakładaniu świadczeń publicznych, praktyki 
wróżbiarskie. Ten katalog grzechów i przywar 
wydaje nam się dziwnie znajomy i współczesny, 
ale taka jest kondycja człowieka każdej epoki po 
grzechu pierworodnym. Słaby i grzeszny, może 
polegać jedynie na żmudnej pracy nad sobą i 
nieogarnionej łasce Bożej. Może jedynie polegać 
na ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu 
(por. Gal 6,14). Odkupienie, a z nim nagroda 
życia wiecznego - to Jezusowe zapisanie imion w 
niebie - to pewnik pozwalający wytrwać do końca. 
Jezus powiedział, że prawdziwa radość istnieje i 
może być jeszcze większa. Radość tych, co się 
trudzą, tak jak mogą, niczego pozornie nie 
osiągając, ale pracę swoją ofiarowują Bogu. Tak 
jak apostoł Sahary, Karol de Foucauld, 

zamordowany przez tych, których miał nawracać, 
autor tych pełnych nadziei słów: ”Jezus jest 
Panem rzeczy niemożliwych”. 
W dzisiejszych czytaniach mszalnych zastanawia 
wielki realizm Ewangelii - Bożego Słowa. Należą 
do niego tajemnicze Pawłowe blizny - znaki 
przynależności do Chrystusa (por. Ga 6,17), jak 
też zatroskanie Pana o sprawy bytowe swych 
uczniów (por. Łk 10,7). 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli, stojącej u progu 
wakacji (Łk 10, 1-12. 17-20) ukazuje także 
cierpliwe i żmudne wychowywanie Apostołów 
przez Pana Jezusa. To formacja i katecheza. 
Grono uczniów powiększa się, to już nie tylko 
dwunastu Wybranych, ale siedemdziesięciu 
dwóch, wysłanych, aby głosić nadejście Pana, 
czyli Dobrą Nowinę. W tej liczbie 
siedemdziesięciu dwóch możemy odnaleźć 
każdego z nas, niezależnie od wieku, stanu czy 
innych różnic. Każdy chrześcijanin - katolik - 
uczeń czy uczennica Chrystusa swoim życiem, 
przykładem, świadectwem głosi żywą Ewangelię 
miłości, przebaczenia, ofiary lub - nie daj Boże - 
antyewangelię pychy i egoizmu, czyli karykaturę 
chrześcijaństwa. Głoszenie Ewangelii ma być 
oparte nie na zaufaniu środkom - potężnym i 
bogatym, biblijnym: trzosie, torbie, sandałom czy 
konwenansom, ale na gorliwej prośbie - modlitwie 
skierowanej do ”Pana żniwa”. Pan Jezus, 
wysyłając uczniów, polecił im to, co 
najważniejsze. Powiedział: módlcie się, a nie 
uczcie, przekonujcie, nawracajcie. Módlcie się, to 
znaczy, pozostawajcie stale z Tym, który was 
posyła, z Nim rozmawiajcie, Jemu powierzajcie 
trud walki ze złem i własną niemoc. (ks. Roman 
Bogusław Sieroń) 
 

XV  Niedziela  Zwykła 
Kto tu kogo leczy? 

Łk 10, 25-37 
Niebo jest na wyciągnięcie dłoni. Wyciągnięcie 
dłoni do kogoś, do kogo już nikt jej nie wyciąga. 
Skoro miłować bliźniego powinno się tak jak 
siebie, to każdy gest uczyniony w stronę bliźniego 
jest szansą daną sobie na pokochanie siebie 
samego. Za co bowiem możemy siebie tak 
naprawdę pokochać? Za to, co uczyniliśmy 
innym. Samarytanin, który wzruszył się głęboko 
na widok zranionego człowieka, wzbogacił się o 
nowe wyjątkowe uczucie: wzruszenie. Być może 
był człowiekiem niewrażliwym i oto jak bardzo 
pomogło mu to, że spotkał kogoś na wpół 
umarłego. Czyż nie zbliżył się do samego siebie 



jak nigdy dotąd, podchodząc do zakrwawionego 
wędrowcy? Można sądzić, że zmarnował czas, 
ale pewne jest to, że zdobył nową umiejętność: 
opatrywanie ran. Jakże cenne ubogacenie siebie: 
opatrywać rany, a nie zadawać je! 
Zaczynam się zastanawiać, kto tu kogo uzdrawia: 
Samarytanin zranionego z krwawych ran, czy 
zraniony Samarytanina z niewrażliwości i 
obojętności? Wylewając oliwę na rany, 
Samarytanin zapewne wiedział, co czyni, gdyż 
oliwę wykorzystywano do leczenia ran, ale 
dodawać do tego wino? Nie słyszałem o takiej 
praktyce. Mogę to tylko wytłumaczyć hojnością. 
Kiedy ludzie nie wiedzą, jak pomóc komuś 
drugiemu, pomagają tym, co mają, i uruchamia 
się w nich hojność. A hojność jest bezcennym 
nabytkiem, i znowu myślę, że i tym razem więcej 
otrzymał Samarytanin niż ten cierpiący fizycznie. 
Otrzymać ulgę fizyczną to o wiele uboższe 
doświadczenie, niż zdobyć się na hojność. Gdy 
chociaż raz okażesz się szczodrym, poczujesz, 
jakie daje to szczęście. Smak hojności jest 
bogatszy od wina czy oliwy!  
Samarytanin wsadził rannego na swoje bydlę. 
Słowo „bydlę” wydaje mi się zbyt ordynarne. A 
jednak przestajemy być jedynie dwunożnymi 
ssakami, gdy po ludzku pomagamy drugiemu 
człowiekowi. I wreszcie owe pielęgnowanie w 
gospodzie jest zajęciem się kimś z największą 
ostrożnością i troską. Troskę udowadnia się 
czynem. Cnoty ujawniają się w bezpośrednim 
działaniu. Udzielenie dwóch denarów to 
zapłacenie za dwa dni pobytu. Widocznie miał 
zamiar trzeciego dnia wrócić po chorego i 
wynagrodzić gospodarzowi, jeśliby co więcej 
wydał. 
A ten był do tego skłonny, widząc piękno serca 
Samarytanina. Wydaje mi się to dziwne, że 
gospodarz bez oporów wpuścił do żydowskiej 
gospody Samarytanina, i to jeszcze z kłopotliwym 
pacjentem. Musiał istnieć jakiś powód i chyba 
było nim miłosierdzie, które emanowało z tego 
anonimowego dobroczyńcy. Łatwiej naśladować 
dobro niż zło, wbrew temu, co myślimy o jednym 
i drugim. Samarytanin stracił czas, stracił wino i 
oliwę, stracił denary, ale zyskał przejrzysty kolor 
swego istnienia, który uczynił go wartym 
wieczności. Maurice Nedoncelle powiedziałby: 
„przejście od stanu posiadania do bycia jest 
jedyną wielką prawdą chrześcijaństwa – nie 
znam innej”. (Augustyn Pelanowski OSPPE) 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
XIV Niedziela Zwykła – 7 lipca    
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca NSPJ i 
Niepokalnemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am +Aleksandra Borowicz 1 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Amelii  
Majkut w 4 rocz. urodzin   
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Luciano 
Giovanazzi 
1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla Karoliny i Przemka z okazji 
12 rocz. ślubu  
3:30pm  Intencje zbiorowe  
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Victorii z 
okazji 1 urodzin  
 

Poniedziałek – 8 lipca      
8:00am Za Parafian  
8:00am +Janina Kania 2 rocz. śmierci  
7:00pm +Romualda Wysocka 1 rocz. śmierci 
 

 Wtorek  –  9 lipca    
8:00am ++Helena i Stanisław Kowalski 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i łaskę 
zdrowia dla Ewy Rutkowskiej 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Julii Makarczuk w dniu 12 urodzin 
 

Środa – 10 lipca   
8:00am Thanksgiving for birthday Evangeline 
Compra 
7:00pm +Antoni Kamiński 
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
Julii Madej w rocz. urodzin 
 

Czwartek – 11 lipca, św. Benedykta 
8:00am ++Katarzyna i Stanisław Turała oraz 
+córka Maria   
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Roxany 
Remiasz w 1 rocz. urodzin 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Marii 
 

Piątek – 12 lipca  
8:00am  +Josh Mansheim 
8:00am  ++Janina i Władysław Brożonowicz 
7:00pm  +Konstanty Majerski 
 

Sobota – 13 lipca  
8:00am ++Jadwiga i Henryk Szczeglik 
9:00am +Janina Koziara   
 

XV Niedziela Zwykła – 14 lipca    
6:00pm (Sobota) +Zdzisław 2 rocz. śmierci 
7:00am +Krystyna Gołębiowska 



9:00am ++Zofia i Jakub Piasecki 
11:00am O Boże blogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Filipka, Anielki i ich mamy Magdy 
w rocz. urodzin 
1:00pm +ks. Tadeusz Michalik 
3:30pm Intencje zbiorowe  
7:00pm +Zdzisław Drelich   
 

Poniedziałek – 15 lipca, św. Bonawentury     
8:00am  Za Parafian  
7:00pm ++Lori i Susan 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Beaty i Leszka w 25 rocz. 
ślubu 
 

 Wtorek – 16 lipca, Matki Bożej z góry Karmel     
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Heleny Dziadkowiec w dniu 84 urodzin 
7:00pm +Albert Karp 
7:00pm Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

Środa – 17 lipca  
8:00am ++Kamil Bartosiewicz, Zuzanna i 
Wojciech Raczkowski  
7:00pm +Danuta Jąkała 
7:00pm ++Bożena i Stefan Wieczorek 
 

Czwartek  – 18 lipca 
8:00am +Kazimierz Kania 16 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo w dalszej 
posłudze kapłańskiej dla ks. Piotra Janasa z 
podziękowaniem od Róż Różańcowych 
Rodziców za Dzieci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Gosi Hejman 
 

Piątek – 19 lipca 
8:00am  O Boże błogosławieństwo, szczęśliwą 
podróż, pobyt i powrót z Polski dla Krystyny 
Faszczewskiej 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Ani i 
Tomasza z okazji 11 rocz. ślubu   
7:00pm  ++Genowefa Klimas i Wanda Mozgała 
w rocz. śmierci 
 

Sobota  – 20 lipca  
8:00am +Czesław Laguna  
9:00am +Zofia Przeklasa   
 

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 15 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe  
7:00pm ++Anna i Władysław Szpak 
 

                  SAKRAMENTY 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
W   sobotę, 13 lipca zostanie 
ochrzczony: Bryan Bonar; w 
niedzielę 14 lipca: Amelia 
Plata; w sobotę 20 lipca: Józef 
Krupa;  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  
Sakrament małżeństwa zostanie 
zawarty: 13 lipca: Kamila 
Dziurkiewicz i Konrad Plata; 20 
lipca: Paulina Golemo i Adrian 
Zalewski; 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 r. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami 
dotyczącymi Bierzmowania w 2020 r. 
zamieszczonymi na stronie internetowej parafii: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie 
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. 
 
PIERWSZA KOMUNIA 2020 r. 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze Szkoły św. 
Faustyny w Lombard odbędzie się 9 maja 2020 r. 

https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie


Pierwsza Komunia dla dziecie ze szkół: 
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie się 23 
maja 2020 r. 
 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela  23 czerwca:  $10,030.00 
Składka na spłatę długu: $13,215.00 
Pledges:  $755.00 
Kawiarenka:  $500.00 
Lampki:  $127.00 
 

Niedziela 30 czerwca:  $9,509.00 
Peter’s Pence, tzw. Świętopietrze: $2,476.00 
Lampki:  $448.00 
 

Donacje na potrzeby naszego kościoła 
złożone w ostatnim miesiącu: 
$150.00 – Grzegorz & Anna Kozioł 
$150.00 – Paweł i Agnieszka Gąsior 
$150.00 – Daniel i Jadwiga Salabaj 
$150.00 – Anida Dziubińska & Robert Morzy 
$150.00 – Ryszard & Teresa Pisz    
$150.00 - Stanisław & Zofia Bujak 
$155.00 - Władysław & Małgorzata Szymański  
$160.00 – Bogdan & Jadwiga Pajor 
$160.00 - Maria & Jaroslav Jurasek 
$165.00 – Jadwiga Gubała 
$170.00 - Jan & Maria Korus 
$175.00 - Jarosław & Barbara Augustyn 
$175.00 - Andrzej Olszewski & Anna Kot  
$180.00 - Grzegorz & Edyta Grygo 
$180.00 - Jan & Stanisława Merchut 
$186.00 - Tomasz & Joanna Dubiel 
$200.00 - Jerzy & Ewa Gebarowski  
$200.00 - Mariusz & Maria Onak  
$200.00 - Bogusław & Bogusława Rachwał  
$200.00 - Wojciech Chowaniec & Family  
$280.00 - Maria & Anna Maria Słowik 
$300.00 – Kazimierz Kurpiel 
$300.00 - Anna & Rafał Mikrut 
$350.00 - Kazimierz & Małgorzata Maslowiec  
$600.00 - Czesław & Teresa Kaczor  
 

Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy złożyli 
swoje zobowiązania (tzw. pledges) i przekazali 
pieniądze:  Andrzej i Anna Mozgala, Przemysław 
i Karolina Wieclaw, Grzegorz i Edyta Grygo, 
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, 
Marek i Renata Madej, Tadeusz i Teresa 
Potchebout, Andrzej i Iwona Libera, Krzysztof i 
Renata Mierkowski, Jacek i Anna Lesny, Anna i 
Jarosław Pawlina. 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 
 
W niedzielę, 14 lipca zostanie zebrana druga 
składka na   spłatę długu budowy naszego  
kościoła,  w niedzielę 21 lipca na potrzeby 
Misyjne. 
 
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 30 czerwca zebraliśmy 
$12,931.00. 
 

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. Od października 
2018 do maja 2019 przez Paypal wypłynęła 
donacja: $,1505.00 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. 
 

http://www.milosierdzie.us/
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WAKACJE!!! 
W niedzielę 14 lipca na wakacje 
wyjeżdża ks. proboszcz Mirosław 
Stępień SChr. Życzymy mu 
dobrego wypoczynku i Bożego 
błogosławieństwa na czas urlopu. 
 

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 s. Magdalena. 
 
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 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 - 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. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia 
towarzyszy Liturgii Mszy świętych i 
różnych nabożeństw. Oprawa 
muzyczna zespołu na stałe 
wpisała się w przeżywanie 

http://bit.ly/2w65Pow
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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. 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 
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. 

mailto: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) 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 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... 
WAKACJE Z BOGIEM W YORKVILLE 
W dniach od 16 do 22 czerwca dzieci z parafii 
Miłosierdzia Bożego w Lombard i Domu 
Samotnej Matki wraz z s. Maksymilianą i s. 
Magdaleną po raz kolejny uczestniczyły w 
rekolekcjach wyjazdowych w ośrodku PNA w 

http://www.milosierdzie.us/?art_id=64


Yorkville. Razem było nas ponad 100 osób (w 
tym prawie 90 dzieci).  Tematem rekolekcji była 
Eucharystia, a przewodnikiem po Mszy św. był 
dla nas Mojżesz. Każdego dnia oprócz czasu na 
zabawę, basen, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
zajęcia plastyczne dzieci miały możliwość 
uczestniczenia we Mszy św. oraz spotkania ze 
Słowem Bożym (w tym codziennie osobistą 
modlitwę Słowem Bożym - tzw. Namiot 
Spotkania). Wieczorami spotykaliśmy się na 
nabożeństwach, które pomagały przeżyć 
poznane prawdy wiary. Mamom z Domu Świętej 
Rodziny towarzyszył Leszek, który prowadził dla 
nich rozmowy i terapie. Posługiwali nam księża 
chrystusowcy dojeżdżający do Yorkville z 
Lombard - ks. Piotr Nowacki i ks. Piotr Janas. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
REKOLEKCJE I WARSZTATY MONIKI I DK. 
MARCINA GAJDÓW 
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa rozpoczęły się w naszej parafii 
rekolekcje kontemplacyjne prowadzone przez 
Monikę i dk. Marcina Gajdów, które trwały do 
środy 26 lipca, a po nich odbyły się 3-dniowe 
warsztaty modlitwy kontemplacyjnej w Kings Hall. 
Podczas pierwszego dnia rekolekcji w homilii dk. 
Marcin wskazał na Boga jako na jedyne źródło 
Życia, które jest wstanie zaspokoić ludzki głód, 
głód również wynikający z naszych zranień, 
naszej historii. Nikt z ludzi nie zaspokoi nam tego 
głodu na stałe, jedynie chwilowo jest to możliwe, 
potem on znowu wraca i domaga się 
zaspokojenia. Dopiero przejście na głębszy 
poziom życia związany z doświadczaniem życia 
wiecznego tu i teraz, gdzie jesteśmy umożliwia 
odnalezienie źródła w nas samych, bo każdy z 
nas jest monstrancją noszącą w sobie 
Najświętszy Sakrament. Państwo Gajdowie 
podczas swoich konferencji opierając się na 
ewangelicznym tekście o Jezusie i Samarytance 
J4,3-30 zachęcali nas do poszukiwania i 



odnajdywania jedynego Źródła, które zaspokaja 
wszystkie nasze pragnienia. Spotkanie 
Samarytanki z Jezusem przy studni prowadzi do 
odnalezienia przez kobietę jedynego źródła życia 
- życia ZOE, życia bez początku i bez końca, 
życia głębokiego, wewnętrznego, którego Bóg 
udziela nam w Kościele. Tylko źródło płynące z 
ZOE jest stale bijące w nas, tylko bowiem w Bogu 
możemy być umocowani i nikt, i nic od Boga jako 
życiodajnego Źródła nie może nas odłączyć. 
Drogą prowadzącą do ZOE jest modlitwa, bez 
której nie można prowadzić życia duchowego. W 
modlitwie zaś najważniejsza jest wytrwałość. 
Znajduj codziennie 15 minut, 10 minut 
specjalnego czasu dla Pana Boga, szukaj 
swojego stałego czasu modlitwy i miejsca, w 
którym bez względu na chęć będziesz się z Nim 
spotykać - zachęcali Państwo Gajdowie. Czas z 
Bogiem to wchodzenie w Jego Obecność, 
przyjmowanie Jego Obecności w miejscu, gdzie 
jesteśmy. Bóg zaprasza każdego z nas do 
modlitwy głębi, modlitwy ciszy. Ona powoli 
codziennie przemienia nas, niezależnie od nas. 
Jeśli chcesz żyć życiem ZOE to musisz sięgać do 
źródła Życia, stawać przezroczystym przed 
Bogiem i pozwalać Mu się wypełniać. Warto 
dodać, że tej formy modlitwy, ale prowadzonej w 
duchu ignacjańskim uczy ks. Tomasz Pietrzak 
SChr na spotkaniach formacyjnych Odnowy. 
W trakcie warsztatów modlitwy kontemplacyjnej 
w Kings Hall wygłoszone katechezy przez Monikę 
i dk. Marcina pomogły uczestnikom zaznajomić 
się i zrozumieć metodę tej modlitwy, pokazały, jak 
radzić sobie z trudnościami, rozproszeniami na 
modlitwie. Państwo Gajdowie sporo czasu 
poświęcili na wyjaśnienie czym jest modlitwa, 
komu jest potrzebna i jaki wpływ na naszą relację 
z Bogiem, a więc i nasze podejście do modlitwy, 
ma obraz Boga, który w sobie nosimy. Monika i 
dk. Marcin omówili również etapy życia 
duchowego: etap przedkontemplacyjny, który 
charakteryzuje się używaniem zmysłów, 
wyobraźni, czy też rozmową z Bogiem i etap 
kontemplacyjny, czyli trwanie w miłosnej 
Obecności Boga. W każdym dniu uczestnicy 
warsztatów byli wprowadzani w coraz głębsze 
doświadczanie modlitwy kontemplacyjnej 
zaczynając od kontaktu ze sobą, przechodząc 
przez modlitwę z użyciem obrazu, by ostatecznie 
przejść do bycia w Obecności Boga. 
W ostatnim dniu warsztatów była możliwość 
zadawania pytań, na które bardzo dogłębnie 

odpowiadali Monika i dk. Marcin oraz ks. Tomasz 
Pietrzak SChr. 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY MONICE I DK. 
MARCINOWI GAJDOM ZA CZAS REKOLEKCJI 
I WARSZTATÓW! NIEWYCZERPYWALNE 
ŹRÓDŁO ŻYCIA i MIŁOŚCI BIJE DLA 
KAŻDEGO Z NAS!  
Liczna liczba uczestników warsztatów świadczy o 
potrzebie poznawania modlitwy prostoty i 
doświadczania Boga właśnie w modlitwie ciszy. 
Zapraszamy więc już dzisiaj na rekolekcje w 
duchu ignacjańskim w listopadzie i na początku 
grudnia na warsztaty duchowości ignacjańskiej w 
Kings Hall. Szczegóły pojawią się wkrótce w 
Biuletynie, na plakatach i Fb. 
 

 
 

 



 
 
GŁOSZENIA 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)664-4447 

• 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 

• 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. 

• Do wynajęcia dwusypialniowe mieszkanie od zaraz 
w Wood Dale. Kontakl: Elżbieta (773)203-8380. 


