
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: 
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, 22 września  - XXVI Niedziela Zwykła 
 

Wejście: 
Kochany bracie, kochana siostro (402) 
Ofiarowanie:  
Ubi caritas (491) 
2. Tam, gdzie miłość jest i dobroć 
Tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. 
Komunia św:  

O Panie, Ty nam dajesz (149) 
Dziękczynienie: 

Otwórz me oczy (441) 
Zakończenie 
Pozdrawiam Ciebie Matko (459) 
Czytania:   
Am 6,1a.4-7; Ps 146; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31 
Psalm responsoryjny   
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
Usłyszałam głos w duszy: Nie 
płacz, nie cierpię. A za 
wierność, z jaką towarzyszyłaś 
Mi w męce i śmierci – śmierć 
twoja będzie uroczysta i będę ci 
towarzyszył w tej ostatniej 
godzinie. Umiłowana perło 
serca Mojego, widzę miłość 
twoją tak czystą, więcej niż 
anielską; dlatego więcej, że 
walczysz. Dla ciebie błogosławię światu. Widzę 
wysiłki twoje ku mnie, i one zachwycają serce 
moje. (1061) 

 

ROZWAŻANIA: 
XXVI  Niedziela Zwykła - Łk 16, 19-31 

Pewien szczegół w tej przypowieści budził we 
mnie ogromną ciekawość, zawsze ilekroć ją 
czytałem. Dlaczego bogacz, będąc pogrążony w 
piekle, najbardziej cierpiał ból w języku? Prosił 
bowiem Abrahama o to, by Łazarz koniuszkiem 
palca złagodził właśnie język! Dlaczego język był 
najdotkliwiej ukarany? I jaki ma to związek z 
językami psów, które lizały rany Łazarza, by 
wyleczyć go z bólu. To wyrafinowana aluzja 
rabiniczna. W Biblii, choć pies jest zwierzęciem 
nieczystym, występuje czasem jako symbol 
kapłańskiej posługi słowa. Izajasz, ganiąc 
pasterzy Jerozolimy, nazywa ich niemymi psami 
niezdolnymi do szczekania (Iz 56, 10-11). 
 
Za Tobiaszem i Rafałem podąża pies, jako 
symbol wyjątkowo uzdrawiającej mowy 
Archanioła! Szczekanie to nawoływanie 
ostrzegające przed złem, a lizanie ran to posługa 
słowa nie tylko miłosierna, ale i pełna delikatnej 
mądrości. Sami „nie wyliżemy się z ran”, które 
zadały nam nasze grzechy. Potrzebujemy kogoś, 
kto jest delikatny, dlatego, ponieważ sam wie, co 
to znaczy być grzesznikiem. Święty Piotr pisze, 
że człowiek pogrążony w nałogach jest jak pies, 
który wraca do swych wymiocin i je znowu zlizuje. 
Gedeon jednak wybrał do walki 300 mężczyzn, 
którzy lizali wodę potoku Charod jak psy – wybrał 
ludzi, którzy mieli o swym „pieskim żywocie” 
więcej niż skromne wyobrażenie. Ci, którzy nie 
mają wątpliwości, że są najgorsi, najlepiej nadają 
się do duchowej walki. Gdy się doświadczy 
poniżających grzechów i otrzyma przebaczenie 
Boga, można stać się niezwykle wyrozumiałym i 
miłosiernym. 
Bogacz cierpiał w języku, ponieważ nigdy nie 

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:(773)%20567-6652
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2019-09-22


powiedział żadnego słowa do Łazarza. Bieda 
Łazarza niekoniecznie była nędzą fizyczną, zdaje 
się, że chodzi o inne ubóstwo. Wokół nas jest 
wiele „biednych” ludzi, którzy nie przymierają 
głodem. Są biedni, gdyż są zranieni w sumieniu, 
pełni wrzodów jątrzących się wspomnień. Łazarz 
nie ukrywał swych ran, zdaje się, że jest to 
zobrazowanie sytuacji, jaka zachodzi w 
konfesjonale. Zabrzmi to może wulgarnie, ale gdy 
siedzę w konfesjonale, mam wrażenie, że jestem 
jak pies w budzie, ale nie po to, by każdy tę budkę 
omijał, lecz by każdy do niej śpieszył. 
 
Wielu komentatorów zwracało uwagę na 
znamienną różnicę między dwoma bohaterami 
przypowieści: tylko jeden z nich nosi imię, drugi 
jest anonimowy. Pośród ludzi to zawsze ludzie 
bogaci, celebryci są powszechnie znani, 
natomiast ubodzy pozostają bezimienni. 
Dlaczego więc w tej przypowieści jest odwrotnie? 
Bóg zna po imieniu najskromniejszych i nie chce 
znać tych, którzy są pyszni z jakiegokolwiek 
powodu. Do Mojżesza, który był 
najskromniejszym z ówczesnych ludzi, Bóg 
mówił: „znam cię po imieniu”, a do zarozumiałych 
sług, którzy uzdrawiali, egzorcyzmowali i 
ewangelizowali, lecz to wszystko czynili, by 
uczynić się wielkimi, Pan powiedział: „nigdy was 
nie znałem!”. o. Augustyn Pelanowski OSPPE 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
XXVI  Niedziela Zwykła – 29 września    
6:00pm (Sobota) +Irena Zawiła w 1 rocz. śmierci 
7:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo z ok. urodzin i 
imienin dla Michaliny Marszałek 

9:00am  +Ludwik Zając 
11:00am O Boże błogosławieństwo na 

rozpoczęcie roku przedszkolnego 
1:00pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Stanisław Augustyn w 17 rocz. śmierci   
 
Poniedziałek – 30 września, św. Hieronima 
8:00am Za Parafian  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. 

Proboszcza i pielgrzymów 
7:00pm  +Jan Małyszko w 3 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Danuty i 

Lesława Pelc oraz opiekę Matki Bożej 
na dalsze lata 

 

Wtorek  – 1 października, św. Teresy od Dz.J      
8:00am +Stanisław Włosek, junior 

7:00pm +Elżbieta Krystopa w 4 rocz. śmierci 
7:00pm ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
  
Środa – 2 października, św. Aniołów Stróżów.  
8:00am Dziękczynna za opiekę Aniołów Stróżów 

Stanisławy, jej dzieci i wnuków 
7:00pm ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
7:00pm O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej 

w nowym roku szkolnym dla Antka i Alexa 
 

Czwartek – 3 października 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Marzeny i jej nowo poczętego dziecka oraz 
o szczęśliwy poród 

7:00pm ++Marianna i Aleksander Gęślicki  
7:00pm +Józef Gotter w 2 rocz. śmierci 
 

Piątek – 4 października, św. Franciszek z Asyżu 
8:00am ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
7:00pm +Maria Malinowska 
 

Sobota – 5 października 
8:00am ++Zofia i Zbigniew Ostrowski 
9:00am ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
 

XXVII  Niedziela Zwykła – 6 października    
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca Najśw. Sercu 

Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi 
za grzechy nasze i całego świata 

7:00am +Mateusz Gumula w 2 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Kasi i John z ok. urodzin 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Justyny 

Szkaradek z ok. urodzin 
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Krystyny i Wojciecha 
Popławski z ok. 35 rocz. ślubu 

3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Franciszek Jeż w 10 rocz. śmierci   
 

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 

Sakrament chrztu św.  otrzymają w  
niedzielę    13 października: 
Simon Wojcik,  Milena Wiktoria 
Walkosz; w sobotę, 19 
października: Sebastian Pawlak; 
w niedzielę 27 października: Maria Teresa 
Piątkiewicz, Henryk Jozef Pekala, Mia Sofia 
Rogoz. 
 

Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 9 
października o godz. 7:40pm w kaplicy św. 
Faustyny w  kościele. 



Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
Do sakramentu małżeństwa 
przystąpią:  5 października - 
Daniela Neri i Błażej Sadowski; 12 
października - Nicole Giera i 
Rafał Kulik; 16 listopada – Jassica Conori i 
Krzysztof Szypcio. 
 

Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom oraz 
życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze 
życia! 
 

BIERZMOWANIE 2020 r.  
Drugie spotkanie formacyjne 
dla rodziców, opiekunów 
prawnych i kandydatów do 
Bierzmowania odbędzie się 19 
października (dla tych, 
którzy nie mogą drugi termin 
– 26 października) o godz. 
4:30pm w Kościele.  
Informacje dotyczące Bierzmowania w 2020r 
oraz formularz można pobrać i wydrukować ze 
strony internetowej parafii: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowa
nie/.  
Uwaga! Komplet dokumentów należy dostarczyć 
w terminie do 16 listopada 2019 r. W Szkole św. 
Faustyny osobami odpowiedzialnymi za 
zbieranie dokumentów i funduszy są Trójki 
Klasowe, w pozostałych szkołach – Katecheci. 
Osoby niezrzeszone, czyli nie uczęszczające do 
polskich szkół na katechezę i nie mające 
katechezy w języku polskim, przynoszą 
dokumenty bezpośrednio do ks.Tomasza 
Pietrzaka SChr do 16 listopada 2019 r. 
 
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. 
 

XVII Pielgrzymka do Merrillville 
5 października, w sobotę, odbędzie się 
pielgrzymka szkolna dzieci komunijnych. Dzieci z 

naszej parafii i rodzice zawierzą się Maryi, 
oddając Jej siebie i najbliższy czas 
przygotowania do I Komunii św. 
 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela 22 września:  $10,929.00 
Składka budowlana: $10,198.00 
Pledges: $734.00 
Kawiarenka: $300.00 
Płyty Misericordia: $1,000.00 
Donacje na potrzeby naszego kościoła 
złożone we wrześniu:  
$160.00 – Jan i Stanisława Merchut 
$160.00 – Edward i Wanda Wojtkiewicz 
$160.00 – Jarosław i Barbara Augustyn 
$180.00 – Jacek i Irena Czyżyński 
$200.00 – Jerzy i Ewa Gębarowski 
$200.00 – Wojciech Chowaniec z Rodziną 
$200.00 – Krzysztof i Ewa Zmaczyński 
$240.00 – Sławomir i Bożena Michalak 
$250.00 – Marian i Marcelina Stanisz 
$300.00 – Kazimierz Kurpiel 
$500.00 – Czesław i Teresa Kaczor 
Dziękujemy również naszym ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje zobowiązania (tzw. 
pledges) i w ostatnich tygodniach przekazali 
pieniądze na spłatę długu naszego 
kościoła:  Przemysław i Karolina Wieclaw, 
Mariusz i Maria Onak, Maciej i Katarzyna Stanio, 
Marta i Mariusz Wdowiak, Beata i Leszek 
Szklanny, Jan i Aneta Krupa, Grzegorz i Anna 
Kruczalak, Wojciech i Janina Bykowski, Jacek i 
Marzena Flis, Christopher i Margaret Stelmach, 
Czesław i Ewa Burzawa, Krzysztof i Renata 
Mierkowski, Jan i Maria Korus, Janusz i 
Małgorzata Walos, Arkadiusz Zwierniak i Monika 
Machnik, Andrzej i Anna Mozgala, Tadeusz i 
Teresa Potchebout, Grzegorz i Edyta Grygo, Ewa 
Pulczynska, Marek i Renata Madej, Bogdan 
Marcinowski i Ewa Bilicka, Henryk i Maria Cira, 
Andrzej i Iwona Libera, Jan i Danuta Morawa, 
Dorota i Ryszard Stanisz. 
 

Paypal 
Od 14 maja do 10 września  2019 przez Paypal 
wypłynęła donacja: $1,130.00 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 
 

 

W niedzielę,  6 października zostanie zebrana 
druga składka na Doroczną Kwestę 
Duszpasterstw Katolickich – Catholic Ministries 
Annual Appeal. W tym roku Diecezja Joliet 
wyznaczyła naszej Parafii do zebrania 

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


$53,500.00. Do dnia 22 września zebraliśmy 
$27,973.00. 

 

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! 
 
ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO 
2019/2020 W ODNOWIE 
W czwartek 19 września odbyło się spotkanie 
Odnowy rozpoczynające nowy rok formacyjny. 
Wspólnota zgromadziła się na Eucharystii, 
podczas której homilię powiedział opiekun grupy 
ks. Tomasz Pietrzak SChr. Odniósł się On do 
czytanej podczas Mszy św. Ewangelii Łk 7,36-
50 mówiącej o grzesznej kobiecie, której Jezus 
odpuszcza grzechy. Dla Jezusa bowiem od 
grzeszności kobiety ważniejsze wydaje się to, w 
jaki sposób ona Go przyjmuje, czyli to, że 
namaszcza i całuje Jego stopy, szuka z Nim 
relacji – w ten sposób wyraża Mu miłość. 
Kobieta. choć nie wymienia żadnego grzechu, 
słyszy od Jezusa, że odpuszczone są jej liczne 
grzechy. A nam jakże często zdarzają się 
wątpliwości, czy wypowiedzieliśmy wszystkie 
grzechy przy spowiedzi św. Zobaczmy, że 
obfitość miłosierdzia płynie od Jezusa do 
kobiety i do każdego z nas. Również w 
spojrzeniu Jezusa kobieta doświadcza Jego 
pełnej afirmacji. 
Warto, abyśmy zauważyli, że grzeszną kobietą 
z tej perykopy w pewnym sensie jest każdy z 
nas. Zadajmy sobie pytanie: jak ja przyjmuję 
Jezusa? Chciejmy spotkać się z Jego 
spojrzeniem.  
Po Mszy św. ks. Tomasz przedstawił program 

spotkań. Warto podkreślić, że Odnowa ma 
zaplanowane rekolekcje w milczeniu i warsztaty 
w duchu ignacjańskim, które są otwarte dla 
wszystkich chętnych. Szczegółowy plan 
spotkań, jak i rekolekcji, i warsztatów jest 
dostępny na plakatach w Kościele, Fb i na 
stronie parafii. Opiekun podczas wprowadzenia 
w nowy rok formacyjny Odnowy zapowiedział i 
omówił lekturę duchową o. W. Ciszka SJ „…bo 
Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z 
Syberii”, która ma wspomóc zrozumienie czym 
jest wola Boża, jak jej szukać i odnajdywać w 
swojej codzienności. 
Po konferencji w Centrum Pastoralnym odbyła 
się dalsza część spotkania i miała formę agapy, 
uczty miłości i obfitości. Smakowanie życia to 
również poznawanie smaków potraw, słodkości, 
herbaty, kawy… Od tego zaczyna się nasze 
życie duchowe. 
Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze 
spotkania! 
 

FILM O MIŁOSIERDZIU 
W sobotę, 5 października, o godz. 7pm odbędzie 
się projekcja filmu: „Miłość i Miłosierdzie”. 
Zapraszamy! 
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego „Zacheusz” 
w nowym roku duszpasterskim odbędzie się 30 
września po wieczornej Mszy świętej (8pm) w 
Centrum Pastoralnym. Zaprasza ks. Krzysztof 
Janicki SChr.  
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o zbadanie 
ważności małżeństwa. Spotkanie 
- po wcześniejszym uzgodnieniu 
daty w biurze parafialnym lub w 
zakrystii. 
 
URODZINY KS. TOMASZA 
W poniedziałek, 7 października, 
ks. Tomasz obchodzi swoje 
urodziny. Życzymy Księdzu 
Bożego błogosławieństwa oraz 
opieki Matki Bożej i wsparcia 
Ducha Św. w dalszej pracy 
duszpasterskiej. 
 

http://www.milosierdzie.us/
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NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
W miesiącu październiku 
nabożeństwa różańcowe będą 
odbywały się w naszej parafii w 
następującym porządku:  

• dla dzieci w środy o godz. 6pm 

przy figurze Matki Bożej 

Fatimskiej,  

• dla dorosłych od poniedziałku do piątku i w 

niedziele o godz. 6:30pm; w soboty o godz. 

5:30pm. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

SZLACHETNA PACZKA 
Jeśli znasz rodzinę/osobę w potrzebie, można 
ich zgłaszać do projektu Szlachetna Paczka w 
USA pod nr telefonu 708-655-3760 
Wolontariusze odwiedzą każdą rodzine i 
wysłuchają jej historii. Następnie każda z historii 
trafi anonimowo na stronę  internetową 
www.springfoundation.org, do czasu aż nie 
znajdzie się darczyńca, chcący spełnić marzenie 
danej rodziny.  
Oczywiście, zgłaszać mogą się też darczyńcy, 
którzy chcą w tym roku zorganizować Paczkę dla 
konkretnej rodziny. Serdecznie zapraszamy do 
pomocy i współpracy. 
 

 
 

PIKNIK PARAFIALNY POŻEGNANIE LATA 
Zapraszamy dzisiaj, w niedzielę 
29 września 2019,  na Jesienny 
Piknik Parafialny „Pożegnanie 
lata”. 
Czeka na nas wyśmienita kuchnia 
domowa, wiele atrakcji i zabaw dla 
dzieci, loteria fantowa oraz 
doskonała oprawa muzyczna.  
 
Całkowity dochód z Pikniku przeznaczony jest na 
spłatę długu budowy naszej świątyni.  
 
GŁÓWNE NAGRODY LOTERII FANTOWEJ 

1. Thermomix 
2. Rower Trek 
3. Saladmaster 

 
 Dzisiaj w dniu pikniku wyjątkowo nie będzie Mszy 
św. o godz. 3:30pm. Intencje zbiorowe tej Mszy 
św. zostaną odprawione o godz. 1pm. O godz. 
3pm będzie modlitwa Koronki do Bożego 
Miłosierdzia. 

 
Dziękujemy SPONSOROM naszego pikinku: 
ABS Courier 
Advanced Cabinets Corp 
Alex Deli 
Alexandra Food 
Allegra Banquets 
Andy's Deli 

http://www.springfoundation.org/


Ashland Sausage 
Baranowski Bakery 
Barbara’s Deli 
Damian’s Remodeling 
Dr Michael Lebiecki, Sparkling Dental 
Dr Bożena Ścigacz 
Dr Michał Szczupak 
Dr Monika Tyszkowski, Smiles of Lombard 
E&J Deli 
Farmers Insurance, Anna Lebiecka Helma 
Gibes Jacek i Marzena 
Gracz Jolanta i Marek 
Grota Restaurant 
Hanna’s Bakery 
Helen's Deli 
J&J Trucking Enterprise 
Jolly Inn 
Kaczor and Associates 
Kayani, Agata Zając 
KD MARKET 
Kings Hall Banquets 
Kolatek Bakery 
Lowell Foods 
Ludwig Dairy 
Małgorzata Platek, LMT Masaże 
Montrose Deli 
Northstar Foods 
Olimpia Bakery 
Państwo Chlebowicz 
Państwo Drath 
Państwo Giewont 
PLUS LLC, Katarzyna Jankowski, tłumacz 
przysięgły 
Polish Slavic Federal Credit Union 
Saladmaster, Paweł Wiktorko 
Salon Kosmetyczny Agata Zieliński 
Signature Euro Deli 
Smakowski Bakery 
Smoter Jolanta i Marek 
Tata's Pierogi 
Temida Tax Solutions, Teresa Masolak 
Trucking TRM1 Inc 
Velvet Bakery 
White Eagle Deli 
Wiklanski Bakery 
SGSI Printing, Wojciech Zębala 
 

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.  
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 programie: 
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 się o 
godzinie 7:30am przy kościele 19 października 
(sobota), wyjazd school busem, powrót około 
godziny 4pm. Zapraszam i zachęcam, naprawdę 
bardzo ciekawe spotkanie!!!  
 

ZADUSZKOWE CZUWANIE 
Kierujemy serdeczne 
zaproszenie do 
Parafian i Gości 
na  Zaduszkowe 
Czuwanie, które 
rozpocznie się w 
naszym Sanktuarium 
w  sobotę 2 listopada, o godz. 9pm. To 
modlitewno-adoracyjne czuwanie pragniemy 
ofiarować w intencji zmarłych przy których 
grobach nie możemy stanąć fizycznie, gdyż 
spoczywają z dala od nas.  Już teraz można 
wysyłać na maila imiona i nazwiska zmarłych za 
których będziemy się modlić w czasie czuwania. 
Mail: zaduszkiwlombard@gmail.com.  
E-maile przyjmujemy tylko do niedzieli 27 
października. „Dusze czyśćcowe są bliżej nas, niż 
myślimy: są całkiem blisko nas”. Przyjdź, nie 
może Ciebie zabraknąć! 

 

http://www.nfcym.org/holyfirechicago/%20w
mailto:zaduszkiwlombard@gmail.com


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 SAKRAMENTU 

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. 
8am 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 
się w czwartki o godz. 6:45pm 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 Walkusz MChR. 

 

MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące 
ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Spotkania 
ministrantów odbywają się we 
wtorki po Mszy świętej o 7pm. 
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 
7pm w Centrum Pastoralnym.  
Scholę prowadzi Iwona Helinski, 
a opiekunem jest ks. Krzysztof 
Janicki SChr. 
 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby 
odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8pm w kościele. Scholę prowadzi Bartek 
Cieżobka. 
 
MŁODZIEŻ  
Zapraszam młodzież na 
spotkanie 2 października do 
Centrum Pastoralnego. 
Zaczynamy ok. godz. 7:45pm 
Mszą Św. w języku 
angielskim. Następnie 
spotkamy się przy stole na 
wspólnej pogadance. Zakończymy ok. 9pm. 
Stali bywalcy spotkań – zaproście i przyprowadźcie 
chociaż jednego nowego kolegę/ koleżankę.  
Uwaga: w tym roku spotykamy się wszyscy razem, 
bez podziału na grupy! 
 
Plan spotkań dostępny jest na plakatach w kościele, 
na Fb oraz na stronie parafii: 
 https://milosierdzie.us/grupy/. 
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi. Aktualne 
informacje znajdziecie zawsze na FB:  
http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: 
Lombard - Młodzież̇).  
Ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 
KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla 
starszej młodzieży pracującej i 
studiującej odbywają się w niedzielę, 
po Mszy świętej o godz. 7pm, w 

https://milosierdzie.us/grupy/
http://bit.ly/2w65Pow


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 Nowacki SChr. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia” 
towarzyszy Liturgii Mszy św. i różnych 
nabożeństw. Oprawa muzyczna zespołu 
na stałe wpisała się w przeżywanie 
młodzieżowych niedzielnych Mszy 
świętych o godz. 7pm. Próby zespołu 
odbywają się we wtorki o godz. 8pm. 
Zespół prowadzi Jacek Krępulec: 
(630)205-4851. Opiekunem zespołu jest ks. 
Krzysztof Janicki SChr. 
 
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. 
 
W czwartek 3 października zapraszam na Mszę 
św. o godz. 7pm do Kościoła, a następnie do 
Centrum Pastoralnego na spotkanie 
warsztatowe: Jaki jestem? Co mówią o mnie 
inni? – czyli poznajemy siebie.  
 
Plan na kolejny rok formacyjny 2019/2020 oraz 
szczegóły dotyczące rekolekcji (27-30.11.2019) i 
warsztatów (3-5.12.2019) w duchu ignacjańskim 
dostępne są na plakatach w kościele, Fb i na 
stronie internetowej 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. prob. 
Mirosław Stępień SChr. 
 
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. 9am. Opiekun grupy: ks. Tomasz 
Pietrzak SChr.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają 
się co dwa tygodnie w poniedziałki po wieczornej 
Mszy świętej (8pm) w Centrum Pastoralnym. 
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 Janicki SChr. 
 
ORKIESTRA DĘTA  
Próby odbywają się w 
poniedziałki o godz. 7pm w 
Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych grających 
na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze 
szeregi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z 
dyrygentem, Mirosławem Bogun, tel. (708)404-7378. 
Opiekę duchową nad orkiestrą sprawuje ks. Krzysztof 
Janicki SChr. 
 
 
 
 
 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
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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 Marek Stanisz, tel. (630)518-
6560. 
 
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 6am; piątek od 
7am. 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. 9am w 
kościele, natomiast Dziecięcego 
Koła Różańcowego po mszy świętej 
o godz. 11am 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 4-7 lat do zespołu tańca 
ludowego. Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek w 
godz. 5pm - 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. 6pm odbywa 
się spotkanie modlitewne Straży 
Honorowej Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi. Opiekunem grupy jest ks. Piotr 
Nowacki SChr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem 
i szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa 
się we wtorek o godz. 8pm, 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. 8pm w Centrum 
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 
442-3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych 
zapraszamy. Kontakt: Marianna 
Zygadło (630) 6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 
Biblioteka „VERBUM” mieści się 
w salce na balkonie i czynna jest 
w niedzielę pomiędzy Mszami. 
Wypożyczyć w niej można 
książki religijne i patriotyczne. 
 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO 
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” 

mailto:pdw10@sbcglobal.net
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Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
SYCHAR organizuje Warsztaty rozwoju 
Duchowego, których opiekunem duchowym jest ks. 
prob. 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.   

 
Są to rekolekcje w całkowitym milczeniu, z 
wyłączonym telefonem komórkowym. Zaczynamy 
w środę zakwaterowaniem od godz. 6pm 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 Doroty Pruszynski tel. (708)638-2570.  
 
2.WARSZTATY DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ 
3-5 GRUDNIA 2019r. od 7pm do ok. 9pm. 
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 
• Naprawa i instalacja drzwi garażowych i otwieraczy. 

Kontakt: Krzysztof (773)968-6861 

• Sprzedam dom z pięknym ogrodem w Addison. 
Kontakt: Tadeusz (331)708-9207 

• Do wynajęcia mieszkanie w Wood Dale 
jednosypialniowe od zaraz. Kontakt: Stanisława 
(630)204-3141 

• Do wynajęcia jednosypialniowy apartament w 
Addison. Kontakt: Michał (630)650-6116 

• Do wynajęcia umeblowany pokój w Roselle, 
świadczenia: internet, pralnia wliczone w czynsz. 
Kontakt: Danuta (630)823-6500 

• Do wynajęcia w Addison condominium 
dwusypialniowe z pralką w środku. Kontakt: 
Grzegorz (630)935-8869 

• 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 

• 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 
od zaraz. Kontakt: Tomasz (630)890-0387 

• Szukam pracy do osób starszych na weekendy 
okolice Lombard. Kontakt: Małgorzata (331)250-
4044 


