Księża i siostry:
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz
ks.Krzysztof Janicki SChr – wikariusz
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz
s. Kornelia Walkusz MChR – zakrystianka
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka
Rada parafialna:
Przewodniczący Rady:
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819
Komisja Oświatowo - Katechetyczna:
Barbara Musiał (630)543-3819
Barbara Stano (630) 442-4488
Komisja Kulturalna:
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933
Komisja Imprez:
Jolanta Smoter (630)740-2749
Marek Gracz (630)400-7338
Komisja Charytatywna:
Marta Penc (630)456-0603
Anna Kasztelan(630)290-2234
Komisja Gospodarcza:
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544
Damian Mazur (773)567-6652
Piotr Angielczyk (630)615-9855
Artur Rogowski (773)720-0038
Józef Żelazo (630)935-2796
Marek Stanisz (630)518-6560
Tomasz Chęciek (773)457-8354
Przedstawiciel Młodzieży
Tomasz Jurek (224)202-4567
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady
LITURGI A NIEDZIELNA
Pieśni na 8 września - XXIII Niedziela Zwykła
Wejście:
Ciebie całą duszą pragnę (289)
Ofiarowanie:
Wszystko Tobie (167).
Komunia św:
Chleb pielgrzymów
Ref: Lud Twój , Panie lud pielgrzymi prosi, byś
był światłem, byś na drodze do Królestwa
wzmacniał serca Twoim Ciałem,
zostań ,zostań wśród nas o Panie.
1.Chlebie życia ,Tyś sam jest naszą siłą i
czynisz trudną drogę tak bezpieczną, jeśli siły
na tym szlaku w nas osłabną, ręka Twoja
niech obdarza wciąż nadzieją.
Ref.

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i
kieruje zapał kroków w Twoje ślady, jeśli
radość gaśnie w sercach od słabości
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość
Ref.
Dziękczynienie:
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas jak nikt
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas jak nikt
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas ,
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas ,
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas jak nikt.
2. Swoją miłość Mu dajmy .......
3. Swoje serce Mu dajmy .........
Zakończenie
Matko, która nas znasz (411)
Czytania:
Mdr 9,13-18 Ps 90; Flm 9b - 10
Łk 14,25-33
Psalm responsoryjny
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Z Dzienniczka świętej siostry Faustyny
I nagle ujrzałam Pana
Jezusa żywego na ołtarzu
naszym w postaci, jak jest
namalowany na obrazie
tym. Jednak czułam, że
Siostry i cały lud nie widzieli
Pana Jezusa, tak jako ja Go
widzę. Jezus spojrzał się z
taką wielką łaskawością i
radością na Ojca św. i
pewnych kapłanów i całe
duchowieństwo i lud i Zgromadzenie nasze.
(1047)

ROZWAŻANIA:
XXIII Niedziela Zwykła - Łk 14,25-33
Naśladować Jezusa
Jezus Chrystus jasno formułuje w Ewangelii
wymagania, które stawia wszystkim swoim
uczniom, a nie tylko Dwunastu. To bardzo
konkretny argument, byśmy dłużej nie odkładali
na bliżej nieznaną przyszłość robienia porządku
z tym, co jawnie stoi w naszym życiu w opozycji
wobec wiary i Bożego wezwania. Spójrzmy więc
pokrótce na przedstawione wymagania.
Pierwszym z nich jest gotowość do rezygnacji ze
wszystkiego. „Nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem”. Te twarde i radykalne słowa Jezusa

odnoszą się do wszystkich, którzy przez chrzest
zostali włączeni do grona chrystusowych
uczniów. Bóg po to daje nam rodziców – ojca i
matkę – byśmy ich kochali. Po to daje życie,
byśmy się nim cieszyli. Pragnie jedynie, abyśmy
ponad to wszystko cenili sobie kontakt z Nim.
Św. Paweł powie: „Dla Niego wyzułem się ze
wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym
pozyskał Chrystusa”. Tak było w życiu św.
Franciszka z Asyżu, który dosłownie przyjął
wezwanie do pójścia za Chrystusem. Zostawił
bogactwa swojego domu rodzinnego, a
towarzyszką swojego życia uczynił „Panią
Biedę”.
Drugi warunek to twórcze wykorzystanie życia.
Każdy człowiek do czegoś dąży, chce coś w
życiu osiągnąć, czegoś ważnego dokonać.
Najczęściej tym dziełem jest wychowanie dzieci,
zabezpieczenie warunków życia, budowanie
kochającej się rodziny. Czasem ten wysiłek
twórczy dotyczy dobra ojczyzny, innego
człowieka, Kościoła.
„Czy nie traci Matka odwagi, widząc ogrom
ubóstwa i zdając sobie sprawę, jak niewiele w
rzeczywistości może zrobić?” – zapytał kiedyś
założycielkę misjonarek miłości św. Teresę z
Kalkuty pewien amerykańskie senator. „Bóg nie
powołał mnie, bym odnosiła sukcesy, lecz bym
Mu była wierna” – odpowiedziała zakonnica.
Podobne pytanie zadał jej kiedyś jakiś
dziennikarz: „Czy nie uważa Matka, że to, co
robicie to kropla w morzu potrzeb? Tak –
odparła – ale gdyby nie było kropli, nie byłoby
oceanów”.
Trzeci warunek charakteryzujący ucznia Jezusa,
obok gotowości na rezygnację z wszystkiego dla
Mistrza i twórczej pasji wykorzystania życia to
wielka roztropność. Jest ona szczególnie
potrzebna w walce ze złem. To jest
najtrudniejszy punkt naszego życia. Zło rośnie
obok nas, trzeba codziennie się z nim mocować,
ale jeśli się człowiek do tego zabierze
nieroztropnie, zginie.
Naśladowanie Jezusa nie jest wcale łatwe.
Potrzeba tu powagi, rozumienia i zdolności do
długofalowego planowania. Potrzeba chęci
podjęcia wysiłku, zdecydowania, aby wytrwać do
końca. Niejednokrotnie będziemy musieli
dokonać generalnych porządków w naszej
życiowej hierarchii wartości, zrezygnować z
wszelkich półśrodków, kompromisów czy
ustępstw na rzecz jedynie wygodnego i
przyjemnego życia. Warto już dziś złożyć na

ołtarzu ofiarnym to, co nam przeszkadza w
głębszym oddaniu dla Chrystusa. Może jest to
przeszkoda, która znajduje się na naszej drodze
już od wielu lat. Jezus taki dar przyjmie, bo to
może stać się momentem świadomego i
wolnego opowiedzenia się za Nim. Jemu na tym
zależy, abyśmy szli przez życie szczęśliwi i
dobrze czyniąc.
ks. Leszek Smoliński
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
XXIII Niedziela Zwykła –8 września
6:00pm
(Sobota)
Wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu
Pana
Jezusa
i
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i
calego świata
7:00am + Jarosław Chlebowicz
9:00am + Jan Małyszko w dniu urodzin
11:00am ++ Zdzisław i Piotr Bonar
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mamy z
okazji 93 urodzin
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii
Nowackiej z okazji imienin i urodzin
Poniedziałek – 9 września,
8:00am Za Parafian
7:00pm
++ Mieczyslaw, Tadeusz i Irena
Chachulscy
7:00pm + Romualda Wysocka
Wtorek – 10 września,
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki
7:00pm O Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla wszystkich przyjaciół rodziny
Mucek
7:00pm + Ryszard Olszewski
Środa – 11 września,
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki
7:00pm ++ Kamil Bartosiewicz, Zuzanna
Raczkowska i Wojciech
7:00pm + Stefania Sołtys
7:00pm + Teresa Kośka w 20 rocznicę śmierci
Czwartek –12 września,
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki
7:00pm ++ Antonina i Władysław Kozioł
7:00pm + Stanisław Bukowski w 6 rocznicę
śmierci
Piątek – 13 września, świetego Jana
Chryzostoma
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki

8:00am O zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz
zgodę w małżeństwie Zofii i Stanisława
7:00pm + Tadeusz Zioło w 29 rocznicę śmierci
Sobota – 14 września, Podwyższenie Krzyża
Świętego
8:00am + Teresa Moździerz w 3 rocznicę
śmierci
9:00am O Boże błogoslawieństwo, szczęśliwą
operację i powrót do zdrowia dla Chestera
XXIV Niedziela Zwykła – 15 września
6:00pm (Sobota) + Zdzisław Drelich
7:00am ++ Barbara Rudny i Katarzyna Kozioł w
rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny
Kozioł i Grzesiakowskich
9:00am ++ Teresa i Stanisław Otfinowski
11:00am + Fryderyka Kubica
1:00pm ++ Jakub i Stanisława Szpak
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++ Teofila i Czesław i zmarli z rodzin
Matlakowski i Daniel

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

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu świętego
otrzymają w
niedzielę
8
września:
Nathaniel
John
Giewont oraz w niedzielę 22
września: Max Adam Bajor;
Zuzanna Wojtkielewicz; Nicolas
Gabryel

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami
dotyczącymi
Bierzmowania
w
2020r
zamieszczonymi na stronie internetowej parafii:

Niedziela 1 września: $ 8,962.00
Taca Diecezjalna: $ 2,833.00
W niedzielę, 22 września zostanie zebrana
druga składka na spłatę długu budowy naszego
kościoła,.
Edmund

Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 18 września
o godz. 7:45pm w salce w kościele.
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w
wychowywaniu dzieci w wierze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakrament małżeństwa zostanie
zawarty:
21 września:
Katarzyna Michael i Paweł
Marszałek; Dorota MiszczakNawracaj i Michał Nawracaj; 28 września:
Agnieszka Miklas i Maciej Mojsiewicz; 5
października: Daniela Neri i Błażej Sadowski;
12 października: Nicole Gieva i Rafał Kulik.
Przygotowujących
się
do
Sakramentu
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej
drodze życia!
BIERZMOWANIE 2020 ROK

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
www.milosierdzie.us

parafialnej:

Na stronie internetowej, www.milosierdzie.us,
istnieje możliwość finansowego wspierania
naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE" przez
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary .
Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać!
WITAMY NOWYCH PARAFIAN
W ostatnich dniach do naszej parafii zapisały się
następujące osoby:
Hanna Blin
Anna i Łukasz Dakowicz
Magdalena i Michael Wojtan
Maria i Marian Klimczak
Małgorzata i Piotr Maksymowicz
Aneta i Mariusz Slaski
Halina Sobarnia
Paul Owca
Monika Majewska i Daniel Dadej
Witamy bardzo serdecznie w Parafii Bożego
Miłosierdzia i zachęcamy wszystkich, którzy
uczęszczają do naszego kościoła, a nie są
jeszcze zapisani, aby się zapisali.
PIKNIK PARAFIALNY POŻEGNANIE LATA
Zapraszamy do naszej parafii
na Jesienny Piknik Parafialny
Pożegnanie lata w niedzielę
29
września
2019.
Rozpoczynamy już o 9.00am.
Czeka na nas wyśmienita
kuchnia
domowa,
wiele
atrakcji i zabaw dla dzieci,
loteria fantowa oraz doskonała oprawa
muzyczna.
Informacje:
Jola
Smoter
630.740.2749.
Agnieszka
Stankiewicz
630.863.3933
Całkowity dochód z Pikniku przeznaczony jest
na spłatę długu budowy naszej świątyni. Panie,
prosimy o upieczenie i przygotowanie ciasta na
piknik.
Spotkanie organizacyjne związane z Piknikiem
odbędzie się w poniedziałek 9 września o
godzinie 8:00 wieczorem w Centrum
Pastoralnym. Wszystkich pragnących włączyć
sie w przygotowanie i przeprowadzenie
zapraszamy na to spotkanie.
W dniu pikniku, 29 września wyjątkowo
nie będzie Mszy św. o godz. 3.30pm. Intencje
zbiorowe tej Mszy św. zostaną odprawione w
tym dniu o godz. 1:00 po południu. O godz. 3:00
po południu modlitwa Koronki do Bożego
Miłosierdzia.

PODZIĘKOWANIE
Gorące
podziękowanie
dla
wszystkich
darczyńców, którzy wsparli naszą zbiórkę dla
Domu Dziecka w Tarnobrzegu (zebraliśmy
przeszło 70 kartonów) i dla wszystkich, którzy
przygotowali dary do wysyłki, szczególnie dla
pana Jakuba Ligęza z Anchor Express, Inc. ,
który wysłał wszystkie paczki bez pobrania od
nas opłaty. Serdeczne Bóg zapłać!

MINISTRANCI

I Ty możesz zostać
Ministrantem
w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w LOMBARD !!!
Tylko u nas, w LSO:
-Poznasz
niesamowitych
kolegów;
- Weźmiesz udział w licznych
wyjazdach, spotkaniach
- Pogłębisz swoją wiarę oraz
wiedzę;
- Poznasz tajniki Mszy św.;
- Będziesz najbliżej Boga, przy ołtarzu.
Spotkania dla kandydatów odbywają się w
pierwszy wtorek miesiąca o g. 7:00pm Msza św +
spotkanie

Zapisy i więcej informacji u ks. Krzysztofa tel.

773 822 9034
FORUM CHARYZMATYCZNE
Zapraszamy na Forum Charyzmatyczne,
które odbędzie się w naszej parafii w dniach od
16 do 18 września. Poprowadzi je Ksiądz
Dominik Chmielewski SDB. Tematem forum
będzie:
"UZDRAWIAJĄCA
MOC
EUCHARYSTII". Spotkania odbywać się będą
każdego dnia wieczorem o godzinie 7:00pm i
zaczynać modlitwą różańcową, Mszą św. i po
niej nauką z nabożeństwem adoracyjnym.

Schola Boże Perełki ZAPRASZA
-

jeśli lubisz śpiewać
grasz na instrumentach
masz talent muzyczny
chcesz spędzać wolny czas z muzyką

Nie zwlekaj, dołącz do
Scholi Boże Perełki
spotkania odbywają się w środę o godzinie
7:00pm
schola posługuje w niedziele na Mszy św. o
godzinie 11:00am

Zapisy
do
scholi u
p.
Iwonki
tel. 224 634 7751
i u ks. Krzysztofa tel. 773 822 9034

Zespół Młodzieżowy
„Przyjaciele Miłosierdzia”
ZAPRASZA !!!
- młodzież śpiewającą,
- grającą,
- mającą talent muzyczny
- chcącą dzielić się swoim talentem do
naszego zespołu młodzieżowego

Próby odbywać
się
będą
w
czwartek
o
godzinie 8:00pm i
w
co
drugą
niedzielę
o
godzinie 5:30pm przed posługą niedzielną
w centrum pastoralnym. Śpiewamy co dwa
tygodnie na Mszy świętej w niedziele o
godzinie 7:00pm.
Osoby zainteresowane proszone są
kontakt z p. Bartkiem 630 306 3985,
albo z ks. Krzysztofem 773 822 9034

o

Serdecznie zapraszamy !!!
BOŻE PEREŁKI

POMOC DLA PAWŁA GORKA
Ciągle gdzieś słyszymy, że ktoś ma raka.
Historia Pawła nie jest niezwykła pod tym

względem. Paweł jak dziesiątki innych osób ma
raka.
Jest zwyczajnym 46 latkien, ojcem siedmiorga
dzieci. I tu zaczyna się niezwykłość Pawła. Dla
niego najważniejsze w życiu są dzieci, rodzina.
Kiedy ostatnio rozmawialiśmy powiedział mi, że
nie miał w życiu zbyt wiele ale dla swoich dzieci
zrobi wszystko.
Dzisiaj dla dzieci walczy o życie z nierównym
przeciwnikiem jakim jest złośliwy nowotwór
wątroby z przerzutami do kręgosłupa i ostatnio
na węzły chłonne.
Paweł przebywa obecnie na leczeniu w
Niemczech. Jest jedynym żywicielem rodziny.
Potrzebne są środki na leczenie i utrzymanie go
w Niemczech i rodziny w Polsce.
Pomóżmy Pawłowi w walce o życienajcennieszy dar dla każdego z nas.
Pomóżmy tej rodzinie odzyskać ojca i męża.
Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za wasze
dobre serce...
Prosimy również o modlitwę
Maja
https://www.gofundme.com/f/cn5bqt-pawelgorka
CHÓR PARAFIALNY W DOYLESTOWN, PA
Nasz Chór parafialny imienia świętego Jana Pawła II
wraz z Zespołem grającym wziął udział w
uroczystości koronacji Ikony Jasnogórskiej Pani w
Sanktuarium Ojców Paulinów w Doylestown, PA ,
gdzie wykonał Oratorium o Bożym Miłosierdziu:
„Miłość ponad wszystko”
Chór przy Parafii Miłosierdzia Bożego
serdecznie
dziękuje
wszystkim
Sponsorom,
którzy swoim darem serca wsparli wyjazd Chóru na
tą uroczystośc.
1.

POLISH & SLAVIC Federal Credit Union
- $ 1,000
PR Manager Pawel Burdzy
2. Ojcowie Paulini
- $ 2,000
3. Chicago Matal Supply & Fabrication ,Inc. $ 200
4. Artur Gruszka ART LOGISTYC - $ 500
5. Dr. Bozena Scigacz - $ 200
6. W.K. Construction II , Inc.
- $ 100
7. Barbara,s Polish Deli /p.Andrzej I Beata/ $ 100
8. LIG Electric, Inc.
- $100
9. TRI – STAR ELECTRIC INC. $ 200
10. Infiniti PROPERTIES - Maria Kulon - $200
11. Highlander CONSSTRUCTIONS Marysia i
Darek- $ 400

12. MANTROSE Food Mart & Deli LTD zapewnil wyzywienie w postaci artykulow
spozywczych .
13. PLUS ,LLC - Pani Kasi Jankowskiej
dziękujemy za tlumaczenie potrzebnego pisma
na język angielski.

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.

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. Kornelia.

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

MINISTRANCI
Wszystkie informacje dotyczące
ministrantów znajdują się na
stronie
internetowej
Parafii.
Opiekunem ministrantów jest ks.
Krzysztof Janicki SChr.
SCHOLA DZIECIĘCA
”Boże
Perełki”
Zapraszamy
dzieci,
które
pragną śpiewać w scholi
dziecięcej, na próby, które
odbywają się w każdą środę od
7:00
pm
w
Centrum
Pastoralnym. Scholę prowadzi
Iwona Helinski, a opiekunem
jest ks. Krzysztof Janicki.

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 .
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.

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
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.
Zapraszam do zapoznania się z planem na
kolejny rok formacyjny 2019/2020:

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

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.

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.

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.

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. Krzysztof Janicki 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.

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. Krzysztof Janicki SChr.
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”
Zapraszamy dzieci w
wieku od 4 - 7 lat do
zespołu tańca ludowego.
Zajęcia odbywają się w
każdy poniedziałek w
godz. 5:00pm - 6:30pm w
Centrum
Pastoralnym.
Zespół prowadzony jest przez Irenę Jarocińską:
(630) 776-5401

PORADNICTWO RODZINNE
Coraz częściej borykamy się z problemami
małżeńskimi i wychowawczymi, w których
szukamy kompetentnej pomocy.
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii
Poradnictwo Rodzinne, w którym służą Piotr i Halina
Tyrka. Na spotkanie można umówić się telefonicznie,
dzwoniąc (630) 582-1505.
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM
W każdą pierwszą sobotę
miesiąca po mszy świętej o
godz. 6:00pm odbywa się
spotkanie modlitewne Straży
Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa i Niepokalanego
Serca Maryi. Opiekunem grupy
jest ks. Piotr.
GRUPA AA
Jeśli masz problemem z alkoholem i
szukasz pomocy oraz wsparcia,
przyjdź na spotkanie, które odbywa
się we wtorek o godz. 8:00pm, w
Centrum Pastoralnym. W każdy
ostatni wtorek miesiąca spotkanie
"otwarte" dla wszystkich. Kontakt: (773) 848-1821
GRUPA AL-ANON
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy –
przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają
się w każdy czwartek o godz. 8:00pm w Centrum
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 4423755
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W drugie soboty miesiąca o godz.
3:00pm w Centrum Pastoralnym
odbywają się spotkania członków
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych
zapraszamy.
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 – 1 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
 Condominium do wynajęcia w Wood Dale, 2 piętro – 2
sypialnie, 2 łazienki, garaż. Kontakt: John(773)332-9484
 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 Glen Ellyn, Lombard,
Addison. Kontakt: Helena (630)661-0015
 Do wynajęcia sypialnia w Addison. Kontakt: Alina:
(708)355-1148

