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LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 4 sierpnia - XVIII Niedziela Zwykła
Wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (312)
Ofiarowanie:
Czego chcesz od nas Panie (291).
Komunia św:
Daj mi Jezusa (292)
Dziękczynienie:
Jak łania pragnie wody (377)
Zakończenie
Pobłogosław Jezu drogi (202)
Czytania:
Koh 1,2;2,21-23 Ps 90; Kol 3,1-5. 9-11;
Łk 12,13-21
Psalm responsoryjny

Panie Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Pieśni na 11 sierpnia – XIX Niedziela Zwykła
Wejście:
Boże w dobroci (284)
Ofiarowanie:
Być bliżej Ciebie chcę (286)
Komunia św:
Pan Jezus już się zbliża (154)
Dziękczynienie:
Niech będzie chwała (184)
Zakończenie
My chcemy Boga (324)
Czytania:
Mdr 18,6-9 Ps 33; Hbr 11,1-2. 9-19;
Łk 12,32-48
Psalm responsoryjny
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Z Dzienniczka św. Faustyny
+ 23. III. 1937. Dziś siódmy
dzień
tej
nowenny.
Otrzymałam
wielką
i
niepojętą
łaskę:
Jezus
Najmiłosierniejszy dał mi
obietnicę, że doczekam się
uroczystości
obchodzenia
święta tego.
Dzień ten 23 to jest Wielki
Wtorek jest mi dniem, w
którym mi Bóg udzielił wiele
łask. (1042 i 1043)

ROZWAŻANIA:
XVIII Niedziela Zwykła - Łk 12,13-21
Nienasycona chęć posiadania
Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na
istotę chciwości, którą stanowi lęk o siebie.
Chciwość, która jest oznaką braku zaufania do
Boga,
jakimś
rodzajem
bałwochwalstwa,
zajmuje drugą pozycję w katalogu grzechów
głównych. Sprzeciwia się miłości, która uczy, by
móc się dzielić, dawać i ubogacać innych.
Chciwy człowiek chce tylko brać, zagarniać i
odbierać.
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości,
bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie
jego nie jest zależne od jego mienia”. Następnie
Jezus opowiada przypowieść o bogaczu, który
woli budować spichlerze niż zatroszczyć się o
swe zbawienie. Jest to przypowieść o

nienasyceniu. Gdy masz trochę, chcesz więcej!
Gdy masz więcej, brakuje ci jeszcze trochę! I tak
w koło! Zdumiewający jest egoizm tego chciwca.
Cały swój dorobek i urodzaj wykorzystał tylko
dla siebie, dla poprawienia swego losu.
W jakich sytuacjach mamy dziś do czynienia z
chciwością?
Spójrzmy choćby na łapówki, które biorą się z
chciwości i prowadzą do korupcji. Często
gorszymy się, że inni je dają i przyjmują, a jak
jest z nami? Czy nie chcemy wpłynąć przez nie
na jakość załatwianych przez nas spraw w
urzędzie, szpitalu czy na uczelni?
Inny przejaw chciwości to skąpstwo, czego
dowodem są choćby katastrofy budowlane. Ktoś
chce zaoszczędzić, jak ów pracownik, który miał
wybudować piękny dom. Nie wiedział, że jest to
podziękowanie od szefa firmy za jego dobrą
pracę. Gdy skończył, a budował „nadmiernie
oszczędzając – dowiedział się, że to dla niego.
Owocem chciwości są kradzież to też owoc
chciwości. Cóż to takiego zagarnąć coś, co się
nam przyda lub mogłoby się przydać. A przecież
to czyjaś własność i w ten sposób pozbawiamy
kogoś jego prawa do posiadania.
Inna forma chciwości prowadzi do bezrobocia.
Bo oto chciwi szefowie firm, korporacji i
prywatnych fortun windują swoje uposażenia
kosztem pracowników oraz rozpadu firmy. A za
bezrobociem często idzie rozbicie rodzin, bo
ktoś pracuje daleko i w domu nie ma go całymi
miesiącami.
Widzimy więc, że jeżeli człowiek pozwoli się
opanować chęci posiadania za wszelką cenę, to
chciwość staje się bogiem, a człowiek jej sługą,
niewolnikiem. I jako niewolnik musi robić
wszystko, byle tylko służyć wiernie swojemu
bożkowi.
Widzimy również dziś, że wielu „wydaje się
nieustannie uganiać za takim zajęciem, które
pomoże mu pomnożyć posiadany majątek.
Niekiedy osiągnięcie owego celu doprowadza do
tego, że jest przemęczony i rozdrażniony,
budując wokół siebie niezauważalny mur
wrogości i niedostępności.
Chciwość więc niejedno ma imię. Nie zawsze
materialne. Wielu ludzi pożąda doznań
duchowych. Każdy chce czuć się szczęśliwie i
bezpiecznie, nie mieć żadnych zmartwień.
Dlatego coraz więcej ludzi wędruje do
psychoterapeutów, bierze różne lekarstwa, aby
móc się sztucznie wyzwolić od trosk. Bo
chciwość to nienasycona chęć posiadania

więcej. Dlatego Jezus Chrystus daje nam
receptę na nieuleganie pokusie chciwości
„Gromadźcie sobie skarby w niebie”. Bądźmy
więc świadkami Jezusa przez nasze hojne serce
i wyciągnięte w pomocnym geście dłonie.
ks. Leszek Smoliński
XIX Niedziela Zwykła - Łk 12,32-48
Co to znaczy wierzyć?
Czym jest wiara? Autor Listu do Hebrajczyków
naucza, że „Wiara jest poręką tych dóbr, których
się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości,
których nie widzimy”. Wiara jest Bożym darem i
jest postawą człowieka. To Duch Święty
uzdalnia nas do tego, że rozumem i wolą
staramy się przylgnąć do tego, co Bóg nam
objawił, najpełniej w swoim Synu. Skoro wiara
jest łaską, trzeba o nią prosić i za nią dziękować.
Biskup Jan Szkodoń zauważa, wiara jest
postawą człowieka: jego rozumu i woli oraz są to
czyny człowieka. Wierzymy w Boga i wierzymy
Bogu. Wierzymy w Boga, który objawił się nam
jako Trójca Osób – Ojciec, Syn i Duch Święty.
Wierzymy Bogu, to znaczy uznajemy za prawdę
to, co Bóg objawił, ale także w pełni Bogu
ufamy. Wiara jest aktem świadomym i wolnym.
Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. Może
Boga wykluczyć ze swojego życia. Może żyć
tak, jakby Boga nie było. Może powiedzieć: „Bóg
nie istnieje”.
Znane jest powiedzenie: „Jeśli nie będziesz
czynił, jak wierzysz, zacznij wierzyć, jak
czynisz”. Jeżeli człowiek nie stara się
postępować według wiary, wtedy zaczyna swoje
grzeszne
życie
usprawiedliwiać
i
to
usprawiedliwianie może prowadzić aż do
niewiary.
Matką wszystkich wierzących jest Kościół. Św.
Cyprian powiedział: „Nie może mieć Boga za
Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”. Wierzymy
w to, co jest objawione w Bożym słowie,
spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje
nam do wierzenia jako objawione przez Boga.
Nasza wiara wzrasta natomiast, gdy dzień po
dniu się modlimy. Modlę się, ponieważ wierzę,
wierzę, ponieważ się modlę. Wierzę, więc
rozwijam swoją wiarę przez kontakt ze słowem
Bożym. Wierzę, więc się spowiadam. To się
odnosi do Komunii św. i do każdego czynu.
Warto zwrócić uwagę na to, że wiara, jeśli jest
coraz głębsza, wyraża się w trosce o wiarę
innych. Wierzę, dlatego chcę, by inni też
wierzyli.

Na jakie zagrożenia wiary warto byłoby zwrócić
uwagę?
Największym grzechem przeciwko
wierze jest niewiara, świadome, dobrowolne
odrzucenie Boga, ale także subiektywizm. Jeśli
ktoś mówi, że wierzy, ale nie praktykuje, jest
niekonsekwentny,
ponieważ
wiara
bez
uczynków jest martwa (por. Jk 2, 20). Często
jest tak, że ludzie mówią: „wierzę w te prawdy, w
tamte nie wierzę. To przyjmuję, co Kościół głosi,
a tamtego nie przyjmuję. Ja mam swoją wiarę”.
W tym może się zawierać niewiedza, ale może
się też wyrażać pycha człowieka. Jeśli wierzę w
Boga i Bogu, to znaczy, że wiem, iż Pan Bóg nie
może się mylić i kłamać.
Wiara jest filarem życia chrześcijańskiego. W
naszym życiu bywają chwile trudne. Chwile,
przez które to właśnie wiara pomaga przejść
obronną ręką. Czasem, gdy po ludzku nie
możemy sobie z czymś poradzić, czujemy, że
mamy oparcie u Boga. Wiemy, że ktoś nad nami
czuwa. Wiara jest dla nas natchnieniem i
nadzieją. Przypomina nam, że Bóg kocha
każdego z nas takim, jacy jesteśmy. Jeśli
mówisz przyjacielowi: „Wierzę ci”, znaczy, że mu
ufasz. Ale gdyby od jego wierności zależało
twoje życie, być może zadrżałbyś w obawie
przed zdradą. A jeśli miałby w imię waszej
przyjaźni narażać życie, czy także wtedy ufałbyś
mu do końca? Nadal byś mu wierzył?
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
XVIII 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
Poniedziałek – 5 sierpnia,
8:00am Za Parafian
7:00pm + Stefania Lelis
7:00pm + Janina Marchewka w 24 rocznicę
śmierci
Wtorek – 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie
8:00am +Stanisław Włosek (Junior)

7:00pm + Franiszek Owczarski
7:00pm Za wszystkich ludzi świata, za których
nikt się nie modli
Środa – 7 sierpnia,
8:00am ++Teresa i Czesław Luter
7:00pm ++ Helena i Stanisław Drożdżal
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę z okazji 30 rocznicy
ślubu Marii i Stanisława Makowieckich
Czwartek – 8 sierpnia, świętego Dominika
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Kaszuba
7:00pm + Romualda Wysocka
7:00pm Za Marcina o wszelkie łaski dla niego i
wierne trwanie przy Bogu
Piątek – 9 sierpnia, świętej Teresy Benedykty
od Krzyża
8:00am O Boże błogosławieństwo i dar wiary
dla Aleksandry Kania w dniu urodzin
7:00pm + Mariusz Mańko w 7 rocznicę śmierci
7:00pm + Przemysław Grzymała w 4 rocznicę
śmierci
Sobota – 10 sierpnia, świętego Wawrzyńca
diakona
8:00am + Maria Trela
9:00am + Janina Kowalkowska
XIX Niedziela Zwykła –11 sierpnia
6:00pm (Sobota) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Bożeny i Andrzeja z okazji
30 rocznicy ślubu
7:00am + Mieczysław Marszałek
9:00am ++ Alicja i Jasław Kopacz
11:00am ++ Regina i Jan Szurkawscy
1:00pm ++ Wiesław i Teresa Łoniewscy
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Jan i Stanisława Gozdek
Poniedziałek – 12 sierpnia,
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Daniela Pawlikowskiego na
czas pobytu w wojsku
7:00pm O pomyślną operację dla Chloe
7:00pm Za Parafian
Wtorek – 13 sierpnia,
8:00am O Boże błogosławieństwo dla siostry
Jadwigi z okazji urodzin
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Bożą opiekę dla Barbary i Tadeusza
Gromski z okazji 25 rocznicy ślubu

7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anny i
Tomasza z okazji 20 rocznicy ślubu

godz. 7:45pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.

Środa – 14 sierpnia, świętego Maksymiliana
Marii Kolbego
8:00am O Boże blogosławieństwo dla Elżbiety
Gut i jej rodziny
7:00pm + Zdzisław Drelich
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Marii

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakrament małżeństwa zostanie
zawarty:
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.

Czwartek – 15 sierpnia, Wniebowzięcię
Najświętszej Maryi Panny
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
12:00pm ++Aleksander i Marianna Gęślicki
7:00 ++ Maria i Jerzy Szlifierscy
Piątek – 16 sierpnia,
8:00am O Boże blogosławieństwo dla Janiny i
Józefa Cudzich z okazji 50 rocznicy małżeństwa
7:00pm ++ Bożena i Stefan Wieczorek
7:00pm + Jan w rocznicę śmierci
Sobota – 17 sierpnia, świetego Jacka
8:00am +Edward Pieczonka
9:00am ++ Zofia i Władysław Kluk
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

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św. otrzymają
w niedzielę
11 sierpnia:
Natalia
Barbara
Gondek,
Justina Mijal i Mia Latocha, w
niedziele 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, 7 sierpnia o

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 21 lipca: $9,189.90
Apel Misyjny: $6,481.00
Niedziela 28 lipca: $8,623.00
Składka na spłatę długu: $9,480.00
Kawiarenka: $260.00

Pledges: $545.90.00
Donacje na potrzeby naszego kościoła złożone
od 1 do 23 lipca
$500.00 - Marcelina i Marian Stanisz
$400.00 – Czesław i Teresa Kaczor
$220.00 – Kamila i Konrad Plata
$200.00 – Wojciech Chowaniec z rodziną
$160.00 – Kazimierz i Małgorzata Maslowiec
$160.00 – Jacek i Irena Czyżyński
$160.00 – Stanisław i Joanna Rzezinowski
$150.00 – Ryszard i Teresa Pisz
$150.00 – Jerzy i Ewa Gębarowski
W niedzielę, 4 sierpnia zostanie zebrana druga
składka na Diecezjalną Kwestę Duszpasterstw
Katolickich (Catholic Ministries Annual Appeal),
a w niedzielę, 11 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.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca (5
sierpnia) zapraszamy chorych na Msze święte o
8:00am i 7:00pm podczas których będzie
udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych.
NABOŻEŃSTWO
DO
MATKI
BOŻEJ
FATIMSKIEJ
We worek 13 sierpnia zapraszamy na uroczystą
Mszę świętą o godzinie 7:00pm, a po Mszy
świętej na procesję ze świecami z Matką Bożą
Fatimską. Prosimy o przyniesienie świec.
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W czwartek 15 sierpnia, w Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
zapraszamy na Msze święte o 8:00am. 12:00pm
i 7:00pm, tego dnia logosławimy w kościele zioła
i kwiaty.
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❤

jak
najszybciej
dzwoniąc
do
Biura
Duszpasterstwa Rodzin pod numerem 815-8385334 lub zarejestrowanie się online pod
adresem: https://conta.cc/2Jed044
http://www.dioceseofjoliet.org/familyministry/

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

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.
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
MB Częstochowskiej w Merrillville.
Po Mszy św., będzie można nabyć posiłki (na
koszt własny) w miejscach do tego
przeznaczonych.

CO SIĘ WYDARZY:

ZAPRASZAMY NA:

1.
REKOLEKCJE
W
DUCHU
IGNACJAŃSKIM 27 – 30 LISTOPADA 2019r.
MIŁOŚĆ BOGA DO MNIE. AMDG
Są to rekolekcje w całkowitym milczeniu, z
wyłączonym
telefonem
komórkowym.
Zaczynamy w środę zakwaterowaniem od godz.
6.00pm do 7.30pm. Kończymy w sobotę
lunchem. Zabierz ze sobą Pismo św., zeszyt,
długopis, budzik (nie w telefonie).
MIEJSCE: Dominican Sisters, 9000 West 81st
Street, Justice, IL 60458
ZAPISY: Koszt $310 (w tym pokryte są koszty 3
noclegów, wyżywienia – 8 posiłków; kawa i
herbata cały czas – prosimy zabrać swoje
termosy/ kubki termiczne). Liczba miejsc jest
ograniczona - max. 30 osób i decyduje kolejność
zgłoszeń. Zapisy i wpłata zaliczki 100$ do 30
września (przy rezygnacji po 27 października
zaliczka nie jest zwracana) u Pani Doroty
Pruszynski tel. (708)638-2570.
2.
WARSZTATY
DUCHOWOŚCI
IGNACJAŃSKIEJ 3-5 GRUDNIA 2019r. od
7.00pm do ok. 9.00pm.
PRZEWIDYWAĆ I PLANOWAĆ, CO MA SIĘ
ROBIĆ, A PO ZROBIENIU ZBADAĆ TO I
OCENIĆ – OTO NAJPEWNIEJSZE ZASADY
DOBREGO DZIAŁANIA.
ŚW. IGNACY
LOYOLA
poznać, pogłębić znajomość duchowości
stworzonej przez
św. Ignacego Loyolę – przyjdź, czekamy na
Ciebie
MIEJSCE: Kings Hall Banquets, 1000 N
Rohlwing Rd., Lombard, IL.
Koszt uczestnictwa w 3- dniowym warsztacie:
$50. Płatność przed rozpoczęciem warsztatu w
pierwszym dniu. Warsztaty stanowią integralną
całość. Nie ma możliwości zapisywania się w
trakcie trwania warsztatów. Dla każdego jest
miejsce.
Rekolekcje i warsztaty poprowadzą: ks. Tomasz
Pietrzak SChr i Agnieszka Matczak.

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.
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

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

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 Roratxsy
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.
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi. Aktualne
informacje
znajdziecie
zawsze
na
FB:
http: bit.ly 2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej:
Lombard - Młodzież). Ks. Tomasz Pietrzak SChr
KRĄG MIŁOSIERDZIA
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla
starszej młodzieży pracującej i
studiującej odbywają się w

niedzielę, po Mszy świętej o godz. 7:00pm, w
Centrum Pastoralnym. Ludzi młodych, pragnących
żyć duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie
zapraszamy na spotkania.
Harmonogram spotkań:
Pierwsza Niedziela: Spotkanie z Jezusem
Eucharystycznym w Kaplicy Siostry Faustyny!!!
Druga Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
Trzecia Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie
widziałeś.
Czwarta Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.
Opiekunem grupy jest ks. Piotr.
ZESPÓŁ „MISERICORDIA”
Zespół muzyczny „Misericordia towarzyszy
Liturgii Mszy świętych i różnych nabożeństw.
Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała
się
w
przeżywanie
młodzieżowych
niedzielnych Mszy świętych o godz.
7:00pm. Próby zespołu odbywają się we
wtorki o godz. 8:00pm. Zespół prowadzi
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.
Zapraszam do zapoznania się z planem na kolejny
rok formacyjny 2019/2020:
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
* 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) 442-

3755
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W drugie soboty miesiąca o godz.
3:00pm w Centrum Pastoralnym
odbywają się spotkania członków
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych
zapraszamy.
Kontakt:
Marianna
Zygadło: 630) 6249764



BIBLIOTEKA "VERBUM"
Biblioteka „VERBUM” mieści się
w salce na balkonie i czynna jest
w niedzielę pomiędzy Mszami.
Wypożyczyć w niej można książki
religijne i patriotyczne.



WARSZTATY
ROZWOJU
DUCHOWEGO
„Wreszcie ży – 12 krok w ku ełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
SYCHAR organizuje Warsztaty rozwoju Duchowego,
których opiekunem duchowym jest ks. Mirosław
Stępień SChr.
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek
miesiąca w Centrum Pastoralnym

OGŁOSZENI A DROBNE
 Do wynajęcia mieszkanie w Addison 1 sypialniowe:
Maria (773)720-4525
 Od 4 sierpnia 2019 poszukuję niani na dochodzenie do
8 misiecznego 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
 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
 Potrzebn
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.

