
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: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630)543-3819 
Barbara Stano (630) 442-4488 
Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Artur Rogowski (773)720-0038 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 

 

LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 15 września  - XXIV Niedziela 
Zwykła 
 

Wejście: 
Boże, lud Twój  (12) 
Ofiarowanie:  
O Panie, Tyś moim Pasterzem (307).  
Komunia św:  

Panie, pragnienia ludzkich serc (153) 
Dziękczynienie: 

Ojcze, chwała Tobie (186) 
Zakończenie 
Liczę na Ciebie Ojcze (404) 
 

Czytania:   
Wj 32,7-11. 13-14 Ps 51;  1 Tm 1, 12-17  
Łk 15,1-32 

Psalm responsoryjny   
Wstanę i wrócę do mojego ojca.  
 

Z Dzienniczka świętej siostry Faustyny 
Wtem nagle zostałam 
porwana w bliskość Jezusa i 
stanęłam na ołtarzu obok 
Pana Jezusa, a duch mój 
został napełniony tak 
wielkim szczęściem, którego 
ani pojąć , ani napisać nie 
jestem w stanie. Głębia 
pokoju i odpocznienia 
zalewała duszę moją. Jezus 
pochylił się ku mnie i rzekł 
łaskawie: czego pragniesz córko moja? – I 
odpowiedziałam: Pragnę chwały i czci dla 
Miłosierdzia Twojego. – Cześć już odbieram 
przez założenie i obchodzenie święta tego; 
czego jeszcze pragniesz? ...(1048) 
 

 

ROZWAŻANIA: 
XXIV  Niedziela Zwykła - Łk 15,1-32 

Miłosierdzie Ojca 
Na jednym ze zdjęć, zrobionym w rzymskim 
więzieniu Rebibbia podczas spotkania z 
zamachowcem Ali Agcą, św. Jan Paweł II 
wyraźnie się uśmiecha. I jak o spotkaniu 
Papieża pisał André Frossard, ,,trzyma swego 
rozmówcę za ramię, jakby chciał go do siebie 
przyciągnąć”. Przyciągnąć i ocalić. To podobnie 
jak w przedstawionych w Ewangelii 
przypowieściach, które mówią o poszukiwaniu 
przez Boga Jego dzieci i radości z odnalezienia. 
Widać w nich prawdziwe i bezwarunkowe 
wyjście Boga do człowieka, Jego miłosierdzie. 
Widać je w spojrzeniu ojca, promieniuje nim całe 
Boże ojcostwo. 
Św. Jan Paweł II podejmując próbę 
zdefiniowania miłosierdzia pisząc, że ono jest 
zdolne „do pochylenia się nad każdym synem 
marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade 
wszystko nad nędzą moralną, nad grzechem. 
Kiedy zaś to czyni, ów, który doznaje 
miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale 
odnaleziony i dowartościowany. Ojciec ukazuje 
mu nade wszystko radość z tego, że odnalazł 
się, że ożył. Stąd miłosierdzie ,,objawia się jako 
dowartościowywanie, podnoszenie w górę, 
wydobywanie dobra spod wszelkich 
nawarstwień zła, które jest w świecie i w 
człowieku”. I dalej: miłosierdzie ,,to szczególnie 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20863-3933
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20460-4544
tel:(773)%20567-6652


twórczy sprawdzian tej miłości, która »nie daje 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża«” 
(Dives in misericordia, 6). 
W litanii do Serca Jezusa modlimy się „Serce 
Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”, co 
obrazuje nam jak ważne w życiu Chrystusa jak i 
naszym było i powinno być miłosierdzie. 
Miłosierdzie nie pojmowane w sensie 
pojedynczych czynów, lecz w sensie globalnym, 
obejmującym całe nasze życie. Myślę, że każdy 
z nas powinien być choć trochę podobny do 
tego ojca z przypowieści Jezusowej: ,,Odpuść 
nam..., jako i my odpuszczamy...”. ,,Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. ,,Kto 
nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może 
miłować Boga, którego nie widzi”. „To nie 
oznacza, oczywiście, zamazywania i 
zapominania - raczej ocalanie i wyzwalanie. 
Rodzenie (drugiego: tego, który zawinił) do 
świętości” (Janusz Poniewierski). Bo jednym z 
przejawów miłosierdzia jest przebaczenie. W 
logice ewangelicznej przebaczenie wcale nie 
jest uzależnione od skruchy i przyznania się do 
winy. Bóg nie czeka na naszą inicjatywę, by 
okazać nam swoją przebaczającą miłość. 
Miłosierdzie Boga pozostaje zawsze 
bezwarunkowe i uprzedza nasze decyzje. 
Skutkiem działania miłosierdzia i nieodzownie 
związanej z nim miłości jest nawrócenie. Kiedy 
zdecydujesz: „wstanę i wrócę do mojego ojca” i 
wrócisz do „zagubionej Miłości” – może po wielu 
latach wewnętrznych rozterek, życiowych bólów, 
ludzkich zranień i niezrozumienia spróbuj 
wyobrazić sobie, że miłosierny ojciec pochyla 
się nad Tobą i pełnym miłości głosem oznajmia: 
„ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a 
odnalazł się”. Miłosierne spojrzenie ojca tchnęło 
nowe życie, nadało nowy sens i opromieniło 
nowym światłem egzystencję powracającego 
syna. Podobnie jest i w naszym życiu – pełne 
miłości i zatroskania spojrzenie ojca, matki, 
przyjaciela, małego dziecka może całkowicie 
odmienić nasze życie. I sprawić, że „narodzimy 
się na nowo”. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
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   
 
Poniedziałek – 16 września, świętych 
Męczenników  Korneliusza i Cypriana     
8:00am Za Parafian  
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Aleksandry Łoś 
 

 Wtorek  – 17 września,      
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki 
8:00am + Stanisław Włosek - junior 
7:00pm  ++ Bożena i Stefan Wieczorek 
7:00pm + Henry Starnawski w rocznicę śmierci 
  
Środa – 18 września,  świętego Stanisława 
Kostki  
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki  
7:00pm ++ Zmarli Rodzice Chrzestni 
7:00pm + Ludwik Angielczyk w 2 rocznicę 
śmierci 
 
Czwartek –19 września,  
8:00am  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
Tim  
7:00pm ++ Marianna i Aleksander Gęślicki  
7:00pm + Jerzy Łagowski w 8 rocznicę śmierci 
 

Piątek – 20 września, świetego Andrzeja Kim 
Taegon i Towarzyszy 
8:00am  + Stanisław Masłoń  
8:00am  O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Sylwii i Patryka Wedolowskich z 
okazji urodzin 
7:00pm ++ Marianna i Aleksander Gęślicki  
 

Sobota – 21 września, świętego Mateusza 
Apostoła 
8:00am ++ Marianna i Aleksander Gęślicki 
8:00am + Zofia Leśniak 
9:00am Dziękczynna za operację i szybki 
powrót do zdrowia dla Czesława Dereszkiewicz   
 

XXV  Niedziela Zwykła – 22 września    
6:00pm (Sobota) ++ Janina Dudek w 1 rocznicę 
śmierci i Mieczysław Dudek w rocznicę śmierci 
7:00am ++ Wincenty Górz i ksiądz Prałat 
Tadeusz Wincenciak 
9:00am  O Boże błogosławieństwo dla Adriana, 
Sylwii, Natalii i ich rodzin 



11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogoslawieństwo dla Ignasia z okazji 4 urodzin 
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Stefanii z okazji urodzin 
3:30pm Intencje zbiorowe  
7:00pm ++ Andrzej i Jolanta Mulica   
 

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
Sakrament chrztu świętego 
otrzymają w  niedzielę    22 
września: Max Adam Bajor; 
Zuzanna Wojtkielewicz; Nicolas 
Edmund Gabryel; w niedzielę 
13 października: Simon Wojcik;  Milena 
Wiktoria Walkosz. 
 

Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 18 września 
wyjątkowo o godz. 8:00pm w salce na chórze  
kościoła. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
Sakrament małżeństwa zostanie 
zawarty:   21 września: 
Katarzyna Michael i Paweł 
Marszałek; Dorota Miszczak-
Nawracaj 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 

Zapraszamy do zapoznania się z 
informacjami dotyczącymi 
Bierzmowania w 2020r 
zamieszczonymi na stronie 
internetowej parafii: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/bi
erzmowanie/.  

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. 
 
PIERWSZE ZEBRANIE  DLA  RODZICÓW 
DZIECI  PRZYGOTOWUJĄCYCH  SIĘ  
DO  I - KOMUNII  I  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ 
ODBĘDZIE  SIĘ: 
23 września po Mszy św. o 7:00pm - 
SCHAUMBURG, ITASCA, NAPERVILLE 
24 września po Mszy św. o 7:00pm - szkoła 
św. Faustyny 
 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela 8 września:  $ 10,605.00 
Składka budowlana:  $   9,974.00 
Pledges:  $  925.00 
Sklepik:  $  938.00 
Kawiarenka:  $  300.00 
Lampki:  $  680.00 
 
 Paypal 
Od 14 maja do 10 września  2019 przez Paypal 
wypłynęła donacja: $ 1,130.00 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 
 

 

W niedzielę,  22 września zostanie zebrana 
druga składka 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 

https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/


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! 
 
BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o zbadanie 
ważności małżeństwa. 
Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w zakrystii. 
 
ZMIANY W RADZIE PARAFIALNEJ 
Drodzy Parafianie! 
 
Na ostatnim zebraniu Rady Parafialnej, w dniu 
10 września pan Mariusz Kwaśniak złożył 
rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady. 
Chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie za 
wieloletnią pracę na rzecz naszej parafii, za trud 
i czas tu poświęcony, za dyspozycyjność i za 
troskę o to, by nasza wspólnota parafialna 
mogła spokojne funkcjonować. Jednocześnie 
chciałbym poinformować, że nową 
przewodniczącą Rady została pani Agnieszka 
Stankiewicz, wice-przewodniczącym zaś pan 
Tomasz Chęciek.  Życzymy wszystkim 
błogosławieństwa Bożego ! 
 
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.  
GŁÓWNE NAGRODY LOTERII FANTOWEJ 

1. Thermomix 

2. Rower Trek 

3. Saladmaster 

  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. 

 
 

 
DOWÓZ NA PIKNIK 
Z PARKINGU PRZY 
KINGS HALL.  
Prosimy o korzystanie 
z parkingu przy King’s 
Hall Banquets, przy 1000 N. Rowling Rd. 
Lombard, IL. Oznakowane samochody, będą 
przewoziły z parkingu na piknik i z powrotem.  

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/
tel:630.740.2749
tel:630.863.3933


Robert Wojdak-773-415-7187 
 
MINISTRANCI 

 

Ministranci od VI klasy do I liceum, wybierają się 
na Holy Fire. Jest to archidiecezjalne spotkanie 
młodych które odbędzie się 19 października 
(sobota), w UIC Pavilon. Jeśli ktoś chciałby do 
nas dołączyć prosimy o kontakt z ks. 
Krzysztofem. Szczegółowy program na: 
www.nfcym.org/holyfirechicago/ w porgramie: 
koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
świadectwa, Adoracja Najświętszego 
Sakramentu i Msza św.. Zapisy do 22 
września!!! Można to uczynić telefonicznie ks. 
Krzysztof 773 822 9034. Koszt $40. Spotykamy 
sie o godzinie 7:30 am przy kościele 19 
października (sobota), wyjazd school busem, 
powrót około godziny 4:00pm. Zapraszam i 
zachęcam, naprawdę bardzo ciekawe spotkanie 
!!!  

 

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 nauka z nabożeństwem adoracyjnym.   

 

 
 
 
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 

http://www.nfcym.org/holyfirechicago/%20w


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. 
19:00 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. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje 
dotyczące ministrantów 
znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Spotkania 
ministrantów odbywają się we 
wtorki po Mszy świętej o 
7:00pm. 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. 
8:00pm 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/. 
 

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. 
Krzysztof. 
 
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* 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 
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 

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

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

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. 

 
 

OGŁOSZENIA DROBNE 
 Potrzebna opiekunka do dziecka 9 m-c, w 

Lombard. Kontakt: Beata: (708)268-8881 

 Sprzedam: Antyczne zegary, stół bilardowy, nową 
prądnicę  1800W, nową białą umywalkę. Kontakt: 
Mirosław: (630)279-9000 

 Kobieta bez nałogów, spokojna, poszukuje pokoju 
do wynajęcia. Kontakt: Marzena: (630)441-4449 

 Do sprzedania meblościanka z Kalwarii i wiele 

innych mebli. Kontakt: Teresa: (773)603-3055 

 Condominium do sprzedania 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 

 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 


