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LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 18 sierpnia - XX Niedziela Zwykła
Wejście:
Kto się w opiekę (301)
Ofiarowanie:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (307).
Komunia św:
Jezusa ukrytego (143)
Dziękczynienie:
Jezusowi cześć i chwała (181)
Zakończenie
Jest zakątek na tej ziemii (246)
Czytania:
Jr 38,4-6.8-10 Ps 40; Hbr 12,1-4
Łk 12,49-53
Psalm responsoryjny

Panie, mój Boże, pospiesz mi z pomocą.
Pieśni na 25 sierpnia – XXI Niedziela Zwykła
Wejście:
Boże zmiłuj się nad nami (285)
Ofiarowanie:
Niechaj z nami będzie Pan (302)
Komunia św:
U drzwi Twoich (163)
Dziękczynienie:
Cóż ci, Jezu damy (191)
Zakończenie
Gwiazdo śliczna, wspaniała (241)
Czytania:
Iz 66,18-21 Ps 117; Hbr 12,5-7. 11-13;
Łk 12,22-30
Psalm responsoryjny
Całemu światu, głoście Ewangelię.
Z Dzienniczka św. Faustyny
Nagle zalała mnie obecność
Boża i ujrzałam się naraz w
Rzymie, w kaplicy Ojca
świętego i równocześnie
byłam w kaplicy naszej, a
uroczystość Ojca św. i
całego Kościoła,
była ściśle złączona z naszą
kaplicą i w szczególny
sposób
z
naszym
Zgromadzeniem i
równocześnie wzięłam udział w uroczystości w
Rzymie i u nas. Ponieważ uroczystość ta była
tak ściśle złączona z Rzymem, że chociaż piszę,
nie mogę rozróżnić, ale tak jak jest, czyli jak
widziałam. Widziałam w kaplicy naszej Pana
Jezusa wystawionego w monstrancji na wielkim
ołtarzu. Kaplica była uroczyście ubrana, a w
dniu tym wolno było wejść do niej wszystkim
ludziom, ktokolwiek chciał. Tłumy były tak
wielkie, że ani okiem przejrzeć nie mogłam.
Wszyscy z wielką radością brali udział w tej
uroczystości, a wielu z nich otrzymało to, co
pragnęło. Ta sama uroczystość była w Rzymie,
w pięknej świątyni i Ojciec św. z całym
duchowieństwem obchodził tę uroczystość i
nagle ujrzałam św. Piotra, który stanął pomiędzy
ołtarzem i Ojcem św. Co mówił św. Piotr nie
mogłam słyszeć, lecz poznałam, że Ojciec św.
rozumiał mowę jego. . . (1044)

ROZWAŻANIA:
XX Niedziela Zwykła - Łk 12,49-53
Ogień i wymagania
W czasie wizyty św. Jan Pawła II na Jasnej
Górze w 1983 roku padły znamienne słowa,
skierowane do młodzieży w czasie Apelu
Jasnogórskiego: „Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Czemu
ma służyć stawianie wymagań? Mądry
wychowawca odpowie, że prawidłowemu
rozwojowi, ponieważ każą one iść do przodu i
pokonywać napotykane przeszkody i trudności.
Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień
wiary musi być nieustannie podtrzymywany i
podsycany. Pewną analogię możemy zobaczyć
w ogniu olimpijskim, który jest wzniecany przy
pomocy promieni słonecznych w ruinach
świątyni Hery w starożytnej Olimpii na
Peloponezie. Stamtąd sztafeta olimpijska
przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym
biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga
Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w
sztafecie – 1936 roku. Na koniec ogień niesiony
w pochodni przybywa do miasta-gospodarza
igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia
zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez
cały czas trwania zawodów.
Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak
zdarzyło się to trzykrotnie wyniku oberwania
chmury czy problemów technicznych. Podobne
niebezpieczeństwo grozi płomieniowi wiary,
który może zmniejszyć swoją intensywność lub
zupełnie zagasnąć pod wpływem trudnych
wydarzeń życiowych czy własnych zaniedbań,
które mają wpływ na osłabienie wiary.
Wiara, która jest dynamizmem otrzymanym na
chrzcie, nie jest wolna od znaków zapytania czy
różnego rodzaju wątpliwości. Częsta bywalczyni
jednego z forów internetowych napisała m.in.:
„Niepokoi mnie jakość mojej wiary. To, że moja
wiara jest słaba, że nie potrafię dawać
świadectwa. Staram się kierować w życiu wiarą,
ale widzę, że postępuję nie tak jak powinnam –
jaka jest wola Boża, chociaż nie wiem często jak
powinnam. Niepokoi mnie, gdy widzę, że ktoś
czyni coś niezgodnego z przykazaniami, ale nie
umiem podjąć tematu, porozmawiać z kimś o
tym tak, aby go do Boga przybliżyć. Staram się
kierować w życiu katolickimi zasadami, ale coraz
wyraźniej widzę, że to, co dla mnie jest
oczywiste, nie jest oczywiste dla innych, nawet

dla tych, którzy chodzą do kościoła co
niedzielę”.
Wiara domaga się od nas dociekliwości w
poznawaniu, stawianiu pytań, jak i poszukiwaniu
odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć
również odwagę i żar Ducha Bożego, aby żyć
wiarą
na
co
dzień.
Andrea
Bocelli,
najpopularniejszy tenor świata a jednocześnie
człowiek głębokiej wiary, wyznał w jednym z
wywiadów prasowych: „Sądzę […], że każdy z
nas ma wielki przywilej, ale i konkretny
obowiązek bycia żywym, pulsującym i pełnym
radości świadkiem wiary chrześcijańskiej. Mało
tego, mamy ją nieść, gdzie tylko możemy,
poprzez przykład życia i propozycję dzielenia się
z innymi, dawania siebie”.
Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania
wymagań sobie i innym. Wzorem jest dla nas
Syn Boży, który jako największe kryterium
pozostawił nam miłość do końca. Uobecnia się
ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem,
by zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze
świątyni ludzi. Będzie to możliwe tylko wtedy,
gdy każdego dnia będziemy pogłębiali naszą
osobistą więź z Jezusem.
ks. Leszek Smoliński
XXI Niedziela Zwykła - Łk 12,22-30
Dzisiejsza liturgia słowa podejmuje temat drogi
do nieba, czyli „sposobu” w jaki możemy i
powinniśmy się tam dostać. Co robić, jak żyć,
aby przekroczyć bramy nieba, przez które wielu
ludzi będzie chciało przejść? Wypowiedź
Jezusa, zanotowana przez św. Łukasza, jest
naznaczona atmosferą pewnej rywalizacji,
wysiłku i napięcia między ludźmi, którzy chcą
dostąpić zbawienia. Okazuje się, że efekt, tej
„rywalizacji” będzie zaskakujący: „Oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi i pierwsi, którzy będą
ostatnimi”.
Samo słowo „rywalizacja” i zdobywanie miejsc
natychmiast
kojarzy
się
nam
ze
współzawodnictwem sportowym, w którym bez
większych problemów można wskazać, kto jest
pierwszy, a kto ostatni. Już samo uczestnictwo
w zawodach jest wyróżnieniem dla sportowców,
pewną formą nagrody i uwieńczeniem ich
kilkuletniej pracy. Są także inne mistrzostwa, w
których uczestniczy ponad miliard zawodników!
Nie są to igrzyska sportowe, lecz „mistrzostwa
duchowe” – „Boże igrzyska”, w których
uczestniczą mieszkańcy wszystkich „narodów i
języków”. Izajasz w prorockiej wizji opisywał, że

uczestnicy tych „igrzysk” przybędą „na koniach,
na wozach, w lektykach, na mułach i na
dromaderach". My natomiast, ludzie żyjący w
XXI w., opieramy się już nie tylko na prorockiej
wizji, ale na faktach z własnego życia.
Dla
każdego
chrześcijanina,
osobistym
momentem inaugurujący „duchowe mistrzostwa”
stanowi chrzest. To tak, jak byśmy zostali
powołani do „olimpijskiej reprezentacji”. Od tego
momentu mam pełne prawo i szansę na
zdobycie nagrody. Jest to nagroda dużo
trwalsza od olimpijskiej sławy, majątku czy złota.
Nagrodą
„mistrzostw
duchowych”
jest
wieczność, szczęście, którego smak zaczynamy
poznawać już w trakcie ziemskiego życia. I ta
obietnica zbawienia obejmuje wszystkich bez
wyjątku.
Nie jest to jedyna różnica miedzy mistrzostwami
duchowymi, a sportowymi. O ile w sportowych
liczy się szybkość, to w duchowych ważna jest
umiejętność zatrzymania i systematycznego
wsłuchiwania się w głos swojego sumienia.
Mistrzostwa
sportowe
są
kolorowe
i
widowiskowe, wręcz momentami krzykliwe.
Duchowe zaś prezentują się na zewnątrz
bardziej skromnie, ale w tej skromności ukryte
jest prawdziwe dobro i szczera radość. Każdy
sportowiec ociera się przynajmniej o chwilową
sławę i zysk, natomiast w codzienność
chrześcijanina wpisana jest ofiara, służba i
poświecenie. Stąd dużo łatwiej jest o
zniechęcenie i rezygnację. Być może dlatego
słowa Listu do Hebrajczyków brzmią jak
pocieszenie: „wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe
kolana! Proste czyńcie ślady nogami… Bóg
obchodzi się z wami jak z dziećmi”. W
duchowych zmaganiach najważniejsze jest nie
to, co zewnętrzne i widoczne dla oka, tutaj liczy
się wnętrze „zawodników”, które najlepiej zna
sam Bóg – sprawiedliwy Sędzia.
Chcąc zdobyć medal, sportowcy codziennie
przynajmniej przez kilka godzin pracują ze
swoim trenerem. Będąc chrześcijaninem, jestem
„zawodnikiem igrzysk duchowych”. Skoro doba
ma 96 kwadransów, to ile z nich poświęcam na
mój kontakt z Bogiem? Czy ja w ogóle walczę o
niebo? Nieba nie zdobywa się bowiem przy
okazji, o nie trzeba świadomie zabiegać.
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XX Niedziela Zwykła – 18 sierpnia
6:00pm (Sobota) + Danuta Jąkała w 1 rocznicę
śmierci
7:00am ++ Helena i Kazimierz Rybczyński
9:00am ++ Maria i Stanisław Łysik
11:00am ++ Helena Mentel i Franciszek Mentel
w 38 rocznicę śmierci
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Angeliki i
Mateusza w 4 rocznicę ślubu
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Jadwiga Reduta i Zofia Miernik
Poniedziałek – 19 sierpnia,
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Beaty
Dereszkiewicz
7:00pm + Krzysztof Wysocki w 15 rocznicę
śmierci
Wtorek – 20 sierpnia,
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Ewy
Borek i jej rodziny
7:00pm ++ Janina i Władysław Brożnowicz
7:00pm + Józefa Sawicka w rocznicę śmierci
Środa – 21 sierpnia,
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii
Biernacki w dniu urodzin
7:00pm + Fryderyka Kubica
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla
Krzysztofa i Wiktorii z okazji urodzin
Czwartek –22 sierpnia,
8:00am Za Parafian
7:00pm ++ Franciszek i Stefania Koziarski
7:00pm ++ Longina i Izydor Wójcik
Piątek – 23 sierpnia,
8:00am + Ilona Bukowska
7:00pm + Jadwiga Chodakowska
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Ewy i
Rafała Zalewski w 10 rocznicę ślubu
Sobota – 24 sierpnia, świętego Bartłomieja
8:00am Dziękczynna za łaski oraz opiekę nad
wnukami i wytrwałośc oraz zdrowie
9:00am + Władysław Rams w 6 miesięcy po
śmierci
XXI Niedziela Zwykła –25 sierpnia
6:00pm (Sobota) ++ Rafał Małyszko i Daniel
Masłowski
7:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Grażyny i Adama Mucek w rocznicę
ślubu
9:00am ++ Tomasz i Tadeusz Faszczewski

11:00am ++ Jadwiga i Stanisław Grzybowscy
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Kasi
Szkaradek z okazji urodzin
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Aleksander Topolski
Poniedziałek – 26 sierpnia, Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
8:00am Za Parafian
8:00am O Boże błogosławieństwo i mądre
dokonywanie wyborów dla Sylwii i Grażyny
Faszczewski
7:00pm ++ Stanisław, Klara, Jan i Danuta
Rusieccy
Wtorek – 27, świętej Moniki
8:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie i
opiekę Matki Bożej dla Andrzeja Prokurat z
okazji 30 urodzin
7:00pm + Andrzej Reduta
7:00pm + Józefa Zając w 4 rocznicę śmierci
Środa – 28 sierpnia, świętego Augustyna
8:00am + Stanisława Pawlińska w 33 rocznicę
śmierci
7:00pm + Stanisława Pawlińska w 33 rocznicę
śmierci
7:00pm
O Boże błogosławieństwo dla
Krzysztofa Szkaradek z okazji urodzin
Czwartek – 29 sierpnia, Męczeństwo
świętego Jana Chrzciciela
8:00am + Halina Wolska w 16 rocznicę śmierci
7:00pm ++Adam i Katarzyna Zachara
7:00pm + Stanisław Krępulec w 2 rocznicę
śmierci
Piątek – 30 sierpnia,
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Alex Bozowski w dniu urodzin
7:00pm + Jan Małyszko
7:00pm + Marcin Lewandowski w 1 rocznicę
śmierci i za zmarłych z rodziny Kałużyński
Sobota – 31 sierpnia,
8:00am O Boże błogosławieństwo i czyste serce
dla Sebastiana i Mirka
9:00am O Boże błogosławieństwo dla
Zbigniewa Moraka
XXII Niedziela Zwykła – 1 września
6:00pm (Sobota) + Za zmarłych z Rodziny
Pogoda

7:00am +Karol Zaleski
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Danuty i
Stanisława Piaseckich z okazji 37 rocznicy ślubu
11:00am + Jakub Kuklo w 1 rocznicę śmierci
1:00pm + Domicella Krzak w 1 rocznicę śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Renata Trela w 12 rocznicę śmierci

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu świętego
otrzymają w niedzielę
18
sierpnia: David Dadej, Liliana
Dadej, Emily Catherina Góra
oraz w niedzielę 25 sierpnia:
Gabriela Bearsky, Oliver Kościelniak
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 21 sierpnia
o godz. 7:45pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakrament małżeństwa zostanie
zawarty:
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
2020r
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.
Uwaga! Dokumenty można składać dopiero
od pierwszego spotkania formacyjnego, tj.
od 28 września 2019r. 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 dzieci ze szkół:
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie się 23
maja 2020 roku.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 4 sierpnia: $9,629.00
Taca Dieczjalna: $2,944.00
Niedziela 11 sierpnia: $8,017.00
Składka na spłatę długu: $8,545.00
Pledges: $762.00.00
Kawiarenka: $260.00
Sklepik: $866.00.00
W niedzielę, 18 sierpnia zostanie zebrana
druga
składka
na
Diecezjalną
Kwestę
Duszpasterstw Katolickich (Catholic Ministries
Annual Appeal), a w niedzielę, 25 sierpnia na
spłatę długu budowy naszego kościoła,.
DOROCZNA KWESTA DUSZPASTERSTW
KATOLICKICH – CATHOLIC MINISTRIES
ANNUAL APPEAL
W tym 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
parafialnej:
www.milosierdzie.us
Na stronie internetowej, www.milosierdzie.us,
istnieje możliwość finansowego wspierania
naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE" przez
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary .
Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać!
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.
SERDECZNIE WITAMY KSIĘDZA KRZYSZTOFA
Serdecznie witamy w
naszej
wspólnocie
parafialnej
nowego
wikariusza,
księdza
Krzysztofa Janickiego
SChr
i
życzymy
Bożego
błogosławieństwa
w
posłudze
duszpasterskiej
w
naszej parafii.
Ksiądz Krzysztof powiedział o sobie: Urodziłem
się 2 kwietnia 1982r. w Szczecinie. Pochodzę ze
Stargardu gdzie ukończyłem edukacje w szkole
podstawowej o profilu muzycznym, szkołę
średnią technikum o profilu elektrycznym.
Po maturze 1 sierpnia 2002r. wstąpiłem do
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej rozpoczynając Nowicjat. Swięcenia
kapłańskie przyjąłem 26 maja 2009r. w Katedrze
Poznańskiej z rąk ks. bp. Zdzisława Fortuniaka.
Po święceniach przełożeni skierowali mnie do
parafii pw. Ducha Swiętego w Szczecinie. Po
trzy letniej posłudze zostałem skierowany do
pracy wśród Polonii w Prowincji
Północnoamerykańskiej. Moją pierwszą
placówką na emigracji była parafia pw. Sw.
Jadwigi w Oschawie gdzie posługiwałem od
sierpnia 2012r. do czerwca 2015r. Od sierpnia
2015r. przełożeni skierowali mnie na posługę do
Polskiej Misji Katolickiej pw. Trójcy Swiętej w
Chicago gdzie posługiwałem przez ostanie
cztery lata.
W czasie mojej dziesięcioletniej posługi
kapłańskiej towarzyszyłem dzieciom i młodzieży
przygotowując ich do sakramentów.
Prowadziłem parafialne zespoły muzyczne,
organizowałem rodzinne i wspólnotowe wyjazdy
dla dzieci i młodzieży, wyjazdowe wakacje z
Bogiem, półkolonie dla dzieci i młodzieży. Wraz
z młodzieżą braliśmy udział w
międzydiecezjalnych i międzystanowych
spotkaniach młodzieży w Indianapolis, wyjazd
na Swiatowe dni młodzieży. Organizowaliśmy
formacyjne spotkania ministranckie. Zawsze

byłem otwarty na wszelkie inicjatywy
duszpasterskie.
Panu Bogu jestem wdzięczny za wszystkich
ludzi których było mi dane spotkać, za dar
powołania i za to że mogę dzieciom, młodzieży,
rodzinom towarzyszyć duchowo poprzez
kapłańską posługę od 12 sierpnia 2019 r w
Parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard.
POMOC DLA RODZINNEGO DOMU DZIECKA
W TARNOBRZEGU
W niedziele 11, 18 i 25 sierpnia będzie
prowadzona w naszym kościele zbiórka odzieży
i obuwia ( nowe lub w bardzo dobrym stanie)
,przybory szkolne,zabawki jak i równiez przybory
toaletowe.
Potrzebujące pociechy to dziewczynki w wieku
od 2,5 do 19 lat i chłopcy od 4 do 17 lat.
Przyniesione rzeczy proszę wrzucać do
wystawionych pudeł w przedsionku kościoła. Za
chojność i dar otwarcia serca z góry
dziękujemy❤

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...
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
ROWEROWA
DO
MERRILLVILLE
Piesza pielgrzymka pod hasłem "Trzymaj się
ręki Matki" za nami. Dla niektórych to koniec
pielgrzymowania, a dla innych pielgrzymowanie
nie ma końca. Jeszcze raz chcielibyśmy
zaprosić i zachęcić do dalszego wspólnego
pielgrzymowania do Matki Bożej w pielgrzymce
rowerowej pod tym samym hasłem. Wyruszamy
7 września o godzinie 8 rano z parafii świetego
Błażeja w Summit. Zapisy będą się odbywały
25-tego sierpnia oraz 1-wszego września po
każdej Mszy świętej w kosciele Bożego
Miłosierdzia w Lombard. Więcej informacji na
stronie internetowej: rowerowa.pielgrzymka.us i
na plakatach.

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
Zapraszam
na
pierwsze
powakacyjne
spotkanie
25
września
do
Centrum
Pastoralnego. Zaczynamy ok.
godz. 7.45pm. Zakończymy ok.
9.00pm. Na spotkaniu będą
zabawy, które pomogą nam się lepiej poznać, będą
też słodkości, coś do picia i to co Wy przyniesiecie.
Stali bywalcy spotkań – zaproście i przyprowadźcie
chociaż jednego nowego kolegę/ koleżankę.
Uwaga: w tym roku spotykamy się wszyscy razem,
bez podziału na grupy!
Droga młodzieży! – poniżej zamieszczone są
proponowane tematy naszych spotkań na kolejny rok
formacyjny. Ale to jak one będą dokładnie wyglądać
zależy również od Was: Waszej kreatywności,
otwartości i pomysłowości .

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

25 września - Poznajmy się – spotkanie integracyjne
z małym co nieco (słodkości, coś do picia i to co
przyniesiecie)
2 października – Msza św. w języku angielskim,
pogadanka przy stole
9 października – Mój idol, bohater itp… – zabawy
16 października – Widzę, mówię, słyszę, smakuję …
- czy na pewno? - doświadczamy naszych zmysłów
23 października – O stresie – znasz go? –
porozmawiamy jak sobie z nim radzić
30 października – Czas – czy rzeczywiście istnieje?
Co z nim robimy? Co inni o nim mówią?
6 listopada – Why do I fight with my parents?
13 listopada – Śmiech to zdrowie… - spotkanie tylko
na wesoło!:-)
20 listopada – Kreatywna twórczość – tworzymy
zaproszenie na Roraty
7, 14, 21 grudnia – Uwaga! Sobota godz. 6.00am
Roraty w Kościele, a po - pyszne śniadanko w
Centrum Pastoralnym
18 grudnia - Opłatek
Plan dostępny jest na plakatach w kościele, na Fb
oraz na stronie parafii https://milosierdzie.us/grupy/.

Rekolekcje dla młodzieży: 26,27,28 lutego 2020r. –
szczegóły w terminie późniejszym.

Zapraszam do zapoznania się z planem 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

Plan* spotkań po Mszy św. w 2019r.:
19 września – konferencja wprowadzająca w rok
formacyjny 2019/2020 + agape
26 września – adoracja z modlitwą uwielbienia**
3 października – spotkanie warsztatowe: Jaki
jestem? Co mówią o mnie inni? – czyli poznajemy
siebie.
10 października – medytacja Łk 17,11-19
17 października – konferencja Wskutek braku umiaru
dobro zamienia się w zło, a cnota w wadę. Św.
Ignacy Loyola – czyli jak odnajdywać złoty środek w
swoim życiu duchowym.
24 października – adoracja z modlitwą uwielbienia**
31 października – spotkanie warsztatowe: Co mnie
to obchodzi … Jeśli dobrze Cię rozumiem … czyli o
komunikacji z innymi.
7 listopada – medytacja Łk 20,27-38
14 listopada – konferencja Jak odnajdywać wolę
Bożą – na podstawie książki będącej duchowym
świadectwem Sługi Bożego Waltera J. Ciszka SJ „…
bo Ty jesteś ze mną”.
21 listopada – adoracja z modlitwą uwielbienia**
27 – 30 listopada – rekolekcje w duchu ignacjańskim
prowadzone przez ks. Tomasza Pietrzaka SChr i
Agnieszkę Matczak w Justice
3 – 5 grudnia – warsztaty z duchowości ignacjańskiej
w Kings Hall prowadzone przez Agnieszkę Matczak i
ks. Tomasza Pietrzaka SChr
12 grudnia – medytacja Mt 11,2-11
19 grudnia – spotkanie opłatkowe

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
odnajdywać
Boga
w
naszej
codzienności. Naszej formacji przyświeca maksyma
św. Ignacego Loyoli: Nie obfitość wiedzy, ale
wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy
zadowala i nasyca duszę.
Pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej
odbędzie się 19 września. Zaczynamy Mszą św. w
Kościele o godz. 7.00pm. Następnie ks. Tomasz
Pietrzak wygłosi konferencję wprowadzającą w
nowy rok formacyjny. Spotkanie zakończymy ok.
godz. 9.00pm.

* zastrzegam sobie możliwość zmiany planu
spotkań.
** dotyczy wszystkich spotkań z modlitwą
uwielbienia:
możliwość
podania
intencji
modlitewnych
i
ofiary
podczas
spotkania
poprzedzającego adorację, np. intencje modlitewne
na spotkanie 26 września należy składać na
spotkaniu 19 września.
Plan dostępny jest na plakatach w kościele oraz na
Fb
oraz
na
stronie
parafii
https://milosierdzie.us/grupy/.
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) 7765401
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.
Kontakt:
Marianna
Zygadło: 630) 6249764
BIBLIOTEKA "VERBUM"
Biblioteka „VERBUM” mieści się
w salce na balkonie i czynna jest
w niedzielę pomiędzy Mszami.
Wypożyczyć w niej można książki
religijne i patriotyczne.
WARSZTATY
ROZWOJU
DUCHOWEGO
„Wreszcie ży – 12 krok w ku ełni 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 pani do pomocy przy starszej, chorej pani,
środy i czwartki od 10:30pm do 8:30am. Wymagany
język angielski. Kontakt: Richard: (630)629-2384
 Szukam kierowcy, 4-5 dni w tygodniu, w godzinach
6:00am-12:00pm,
okolice
Chicago.
Kontakt:Ivo:
(630)880-1555
 Nowootwarty warsztat samochodowy w Addison, oferuje
wszelkie naprawy elektroniczne i mechaniczne, m. In.
Przygotowanie do testów spalin. Tanio i solidnie.
Kontakt: Robert: (773)630-0190
 Sprzedam dwupoziomowy dom na podwójnej narożnej
działce w Roselle. 3 sypialnie, 2 łazienki, kominek,
parkiety, odnowiony, bardzo dobre szkoły. Kontakt:
Ewa: (630)279-9000

 Sprzedam dom w Bloomingdale, 4 sypialnie, 2 i 1/2
łazienki, wykończona piwnica, odnowiony, bardzo dobre
szkoły. Kontakt: Ewa: (630)279-9000
 55 – letnia kobieta poszukuje pracy do starszych osób
lub dzieci. Posiada prawo Jazdy. Kontakt: Dorota:
(630)742-0898
 Potrzebna opiekunka do 2-letniego chłopca w
Naperville, 6 dni w tygodniu od 8:00am do2:00pm.
Kontakt: Monika: (773)837-8309
 Do wynajęcia mieszkanie w Addison 1 sypialniowe:
Maria (773)720-4525
 Od 4 sierpnia 2019 poszukuję niani na dochodzenie do
8 miesiecznego dziecka w Addison: Ela; (630)400-2835
 Do wynajęcia mieszkanie w Addison 1 sypialniowe od
zaraz: Tomasz; (630)890-0387
 Szukam pracy do osób starszych na weekendy okolice
Lombard: Małgorzata; (331)250-4044
 Szukam pracy na weekendy do starszej osoby:
Alicja (773)745-2054
 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
 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.

