
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, 13 października - XXVIII Niedziela 
Zwykła 
 

Wejście: 
Zawitaj, Królowo Różańca świętego (272) 
Ofiarowanie: 

Kochajmy Pana (196) 

Komunia św:  

Bądźże pozdrowiona (135) 
Dziękczynienie: 

Dzięki, o Panie (178) 
Zakończenie 
Z dalekiej Fatimy (578) 
Czytania:   
2 Krl 5, 14-17; Ps 98; 2 Tm 2, 8-13; Łk 17, 11-19 
Psalm responsoryjny   
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
Kiedy szłam na werandę, na 
chwilę wstąpiłam do kapliczki. 
Pogrążyło się serce moje w 
głębokiej modlitwie uwielbienia, 
wysławiając niepojętą dobroć 
Bożą i Jego miłosierdzie. – 
Wtem usłyszałam w duszy te 
słowa: Takim jestem i będę dla 
ciebie, jakim Mnie 
wysławiasz; już w tym życiu doznasz Mojej 
dobroci, a w całej pełni w życiu przyszłym. 
(1707) 

 

ROZWAŻANIA: 
XXVIII  Niedziela Zwykła - Łk 17, 11-19 

„W każdym położeniu dziękujcie [Bogu], taka jest 
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” 
(1 Tes 5,18) – wzywał Apostoł Paweł chrześcijan 
w Tesalonice. Także Chrystus domagał się od 
ludzi wdzięczności względem Boga. Sam był 
także wrażliwy na ludzką wdzięczność. Wyraźnie 
widać to w dzisiejszej Ewangelii. Dziesięciu 
trędowatych zostało uleczonych, ale tylko jeden 
podziękował za przywrócenie mu zdrowia. 
Rozgoryczony Jezus zapytał: „Czy nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał 
chwałę Bogu...?”. Dodajmy, że tym, który wrócił, 
„upadł na twarz do stóp Jezusa i dziękował Mu” 
był Samarytanin. 
Prawo do wdzięczności ma także człowiek. 
Można się spierać co do tego, czy jakiś konkretny 
czyn zasługuje na wdzięczność. Można mieć 
wątpliwości co do sposobów okazywania 
wdzięczności, ale każdemu zdarza się uczynić 
coś dobrego i wtedy dostrzegamy przysługujące 
nam prawo do wdzięczności. Czujemy się mniej 
lub bardziej zawiedzeni, jeśli inni nie okazują nam 
wdzięczności. Zdarza się też, że nam ktoś 
wyświadcza jakieś dobro. Natychmiast 
powinniśmy się poczuć wdzięczni i w odpowiedni 
sposób tę wdzięczność okazać, jeśli nie chcemy 
sprawić innym zawodu, którego gorzki smak sami 
poznaliśmy. 
Każdy, najskromniejszy nawet wyraz 
wdzięczności jest jakby potwierdzeniem odbioru 
dobra, którego doświadczyliśmy. Takim znakiem 
jest każde „dziękuję”. Dla czyniącego dobrze jest 
to źródłem prawdziwej satysfakcji, ponieważ jego 
wysiłek nie poszedł na marne. Okazuje się 
jednak, że okazywanie wdzięczności jest 
zagadnieniem dość złożonym. Można dziękować 

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


w różny sposób. Dziękowanie może być dobre i 
złe. 
Wdzięczność nie może być zbyt przymilna, 
zniewalająca dobroczyńcę, obligująca do 
dalszego świadczenia dobra. Wdzięczność 
połączona z przemyślnymi pochlebstwami jest 
wyrafinowanym sposobem eksploatowania nie 
tylko dobroci, ale głównie próżności drugiego 
człowieka. Taka wdzięczność jest jedynie 
zakamuflowaną formą egoizmu i zachłanności, 
żerującej na autentycznej dobroci albo naiwności 
bliźniego. Trzeba niemałych umiejętności, by 
prawdziwej wdzięczności nie przekształcić w 
tanie pochlebstwa. 
Przeciwieństwem wdzięczności interesownej i 
wspartej pochlebstwami jest podziękowanie 
zdawkowe, bezduszne, pozbawione 
uczuciowego zaangażowania. Do tej kategorii 
należy zaliczyć wszystkie, tyle razy wypowiadane 
„dziękuję”, za którym nic się nie kryje. Na pewno 
sprawiamy przez to ból tym, których 
wyświadczone nam dobrodziejstwo kosztowało. 
Jaka więc powinna być wdzięczność względem 
Boga i ludzi? Wdzięczność powinna być 
bezinteresowna. Należy ją wyrażać w taki 
sposób, żeby dobroczyńca nie czuł się niejako 
zmuszony do dalszego świadczenia nam dobra. 
Wdzięczność powinna być wolna od pochlebstw, 
ponieważ one łechcą ludzką próżność, ale mogą 
też sprawiać przykrość temu albo łatwo 
przekształcić się w zwykłe ośmieszanie 
dobrodzieja. 
Podziękowanie jest swoistym potwierdzeniem 
odbioru dobrodziejstwa dla tego, który owo 
dobrodziejstwo wyświadczył. Im staranniej, 
uważniej, cieplej podziękujemy, tym owo 
potwierdzenie będzie wyraźniejsze i tym większą 
zapłatę będzie stanowić dla dobroczyńcy. 
Wyrazem wdzięczności jest gotowość do 
świadczenia dobra innym. Wezwanie do owej 
gotowości odnajdujemy w nauczaniu Jezusa – w 
przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt 
18,32n). Wdzięczność za doznane dobro ma nas 
zobowiązywać do przybierania postawy 
dobroczynnej względem innych. „Idź i ty czyń 
podobnie!” (Łk 10,37). Tak kazał Jezus 
naśladować miłosiernego Samarytanina. I na tym 
właśnie polegają społeczne korzyści czynienia 
ludziom dobrze. Warto także często wracać do 
przykładów doskonałego dziękczynienia, jakie 
człowiek powinien składać. Są nimi wielbiący 
Boga hymn Maryi «Magnificat» oraz 

«Benedictus» Zachariasza (Łk 1, 46-55 i 68-79). 
ks. Roman Kempny 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

XXVIII  Niedziela Zwykła – 13 października    
6:00pm (Sobota) +Kazimiera Michowska-

Świątek 
7:00am +Bronisława Popławska, +Mirosław 

Popławski, +Walerian Bykowski 
9:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i dalsze łaski dla Moniki i 
Jerzego w 17 rocz. ślubu 

11:00am ++Zofia i Franciszek Kaczmarczyk oraz 
+Mirosław Nowak 

1:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej i 
Matki Najśw. dla pewnej rodziny 

3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Kazimierz Błachut w 2 rocz. śmierci   
 

Poniedziałek – 14 października 
8:00am Za Parafian  
7:00pm  +Zdzisław Drelich 
7:00pm +Stanisław Gorlewski 
7:00pm +Artur Szumilas w 2 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 15 października, św. Teresy z Avila  
8:00am +Henryka Mazurek  
7:00pm O Boże błogosławieństwo i dalsze łaski 

oraz opiekę Matki Bożej dla Teresy 
7:00pm +Janina Jakimiuk 
7:00pm ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
  
Środa – 16 października, św. Jadwigi Śl.  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla s. Jadwigi 

z ok. imienin 
7:00pm ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
7:00pm +Mariusz Surma 
 

Czwartek – 17 października, św. Ignacego 
Antiocheńskiego 

8:00am Dziękczynno-błagalna za dar przyjaźni 
Haliny i Jana Janowskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo na każdy dzień 

7:00pm ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
7:00pm ++Bożena i Stefan Wieczorek 
 

Piątek – 18 października, św. Łukasza, Ew. 
8:00am ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
8:00am +Stanisław Musiał 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Scholastyki 
7:00pm +Stanisław Pindera w 1 rocz. śmierci 
 



Sobota – 19 października 
8:00am ++Franciszka i Bogusław Stepek 
9:00am ++Marianna i Aleksander Gęślicki 
 

XXIX  Niedziela Zwykła – 20 października    
6:00pm (Sobota) Za zmarłych z rodziny Wykupil 
7:00am +Irena Rogalski w rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Alicji 

Majkut z ok. 2 rocz. urodzin 
11:00am +Fryderyka Kubica 
1:00pm +Seweryn Lebiecki w 9 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Lidia Krzemień w 5 rocz. śmierci   
 

 

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 

Sakrament chrztu św.  otrzymają w 
sobotę, 19 października: 
Sebastian Pawlak; w  niedzielę, 20 
października: Aniela Magdalena 
Borek; w niedzielę 27 
października: Maria Teresa Piątkiewicz, Henryk 
Jozef Pekala, Mia Sofia Rogoz, Dominik Michael 
Jurek, Martyna Julia Ważny; w sobotę, 2 
listopada: Izabela Anna Chłopecki; w niedzielę, 
10 listopada: Natalia Aleksandra Szamreto. 
 

Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 23 
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: 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 j. 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 
(godz. 10am - 3A, 3B, 3D, 3E; godz. 
1:30pm – 3pA, 3pB, 3C).  
Pierwsza Komunia dla dzieci ze 
szkół: Schaumburg, Itasca, 
Naperville odbędzie się 23 maja 2020 roku 
(godz. 10am – 3pA, 3pB z Schaumburg i 
Naperville; godz. 1:30pm – 3A, 3B z 
Schaumburg i Itasca). 
 

 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela 6 października:  $10,576.00 
Catholic Ministries Annual Appeal: $2,854.00 
 

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

W niedzielę,  20 października zostanie zebrana 
druga składka z racji Światowej Niedzieli 
Misyjnej. 
 

W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej 
Parafii do zebrania na rzecz Dorocznej Kwesty 
Duszpasterstw Katolickich – Catholic Ministries 
Annual Appeal: $53,500.00. Do dnia 4 
października zebraliśmy $28,683.00. 
 

 
Dochód z Jesiennego Pikniku Parafialnego 

wyniósł: $34,547.00 
 

 Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! 

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


 

WITAMY NOWYCH PARAFIAN 
Od 20 września do naszej parafii zapisały się 
następujące osoby: 
Aneta Witczak i Paweł Adaszczyk 
Patrycja Andrzej Pawlak 
Anna Pawel Frankiewicz 
Elzbieta Jan Kardasz 
Beata Oskar Wiatr 
Domnika Grygiel i Wojciech Zasada 
Dawid Malgorzata Kulik 
Beata Piotr Kowalczyk 
Lucyna Pasko i Petro Sanotskyy   
Renata Gzowska 
Adriana Piotr Szeliga 
Magdalena Noga  
Ilona i Sebastian Czyzewski 
Agnieszka Szymon Chlebowicz  
Dorota Deondra Abrams  
Bernadetta Adam Jarosz  
Angelika Nowak  
Magdalena Rafal Mazur  
Agnieszka Wojciech Janik  
Barbara Krzysztof Kmiec  
Marta Tryskuc i Andrzej Koc 
Malgorzata Kamil Szmareto  
Andrzej Szeretucha i Joanna Wacnik 
Anna Keska  
Aneta i Paweł Gorski 
Marcin Agnieszka Koziarski  
Angelika Krzysztof Polakowski  
Karolina Bartosz Bardo – Soltys  
Sylwia Migdal 

Witamy bardzo serdecznie w parafii Bożego 
Miłosierdzia i zachęcamy wszystkich, którzy 
uczęszczają do naszego kościoła, a nie są 
jeszcze zapisani, aby się zapisali. 

 

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! 

 
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 (23, 30, a 16 w 
kościele o 6:30pm);  

• dla dorosłych od poniedziałku do 
piątku i w niedziele o godz. 
6:30pm; w soboty o godz. 5:30pm. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

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. Spotykamy się o 
godzinie 7:30am przy kościele 19 października 
(sobota), wyjazd school busem, powrót około 
godziny 4pm.  
 
RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONYCH W PARAFII 
 

 
 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


 
WYPOMINKI 
W przedsionku kościoła wyłożone są kartki z 
wypominkami. Prosimy wypisać imiona swoich 
zmarłych na kartkach, włożyć do koperty i wrzucić je 
do koszyka podczas zbierania kolekty lub przynieść 
do zakrystii. 

 
 

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! 

 
Porady prawne  
co do możliwości 

rozpoczęcia 
kościelnego procesu  
o zbadanie ważności 

małżeństwa. 
Spotkanie w biurze 

parafialnym lub w zakrystii - po wcześniejszym 
uzgodnieniu daty. 
 
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.  
 
XXXIV CZUWANIE JASNOGÓRSKIE 
 

 
 

 
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 

mailto:zaduszkiwlombard@gmail.com
http://www.springfoundation.org/


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.. 
 
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

 
 
ZAPRASZAMY NA: 
 

 
 

 
 

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. 
 
PODZIĘKOWANIE Z RDD W TARNOBRZEGU 
Rodzinny Dom Dziecka                                                                                               
Tarnobrzeg 07 10 2019 r. 
Małgorzata Zioło  
Ul. Słoneczna 17 
39-400  Tarnobrzeg Polska     
                                                                                                         

Parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard 
Szanowny Księże Proboszczu, drodzy Księża 
posługujący w Parafii, drodzy Parafianie o wielkich 
sercach, w imieniu swoim i w imieniu  wszystkich 
dzieci serdecznie dziękujemy za pomoc jaką nam 
okazaliście. Piszę również w imieniu innych domów 
takich jak nasz. Około 30-35  paczek przekazaliśmy 
do Stowarzyszenia Nowy Dom, które zrzesza 
rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze 
wychowujące dzieci osierocone społecznie czy tez 
naturalnie. Paczki z ubrankami i pomocami 
szkolnymi przekazaliśmy również do zawodowych 
rodzin zastępczych prowadzonych przez siostry 
zakonne i do  innych zawodowych rodzin 
zastępczych. Wszyscy bardzo się ucieszyli i 
dziękują z całego serca.  To ogromna radość dla 
nas wszystkich. (...) Dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom. Zawsze wzrusza nas niezmiennie 
serce i troska jaką wkładacie w przygotowanie tych 
prezentów dla nas. Widać staranność , szacunek i 
serce jakie wkładacie w to dzieło.  Szczególne 
podziękowania kierujemy dla Pana Jakuba Ligeza, 
dzięki któremu było w ogóle możliwe wysłanie 
paczek. Panie Jakubie dziękujemy że kolejny raz 
pomógł Pan i że jest Pan już kolejny raz otwarty na 
pomoc mimo różnych trudności. Przesyłamy gorące 
podziękowania od nas i wszystkich dzieci.  
(...) Dziękujemy Księdzu Proboszczowi   za 
wrażliwość i serce, dziękujemy że zgodził się na 



taką akcje podzielenia się sercem z bliźnimi z 
dalekiej Polski. Dziękujemy bardzo  Pani Marcie 
kochanej, która to wszystko najwspanialej 
zorganizowała  i innym osobom zaangażowanym, 
którzy włożyli tyle serca i pracy i czasu w tą zbiórkę. 
Dziękujemy gorąco, wieloletniej  przyjaciółce 
naszego domu, wspaniałej i kochanej Pani Ani, 
która pomaga nam już ponad 17 lat, zawsze 
możemy na nią liczyć (..). 
Wszystko jest piękne, plecaki, zabawki, ciuszki dla 
dzieci małych i dużych. Dziękujemy za wszystko. 
Wszystkich Was zapewniamy o naszej modlitwie 
codziennej, rodzinnej. Pamiętamy o Was z 
wdzięcznością. Pozdrawiamy wszystkich bardzo 
serdecznie. Dobro zawsze wraca.  

Dzieci i opiekunowie - Małgorzata i Robert Zioło   
z Rodzinnego Domu Dziecka w Tarnobrzegu 
wraz z innymi obdarowanymi, wdzięcznymi 
Domami Dziecka i Rodzinami Zastępczymi. 

 
ZABAWA ANDRZEJKOWA 

 
 

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 16 października do 
Centrum Pastoralnego o godz. 7:45pm na 
doświadczanie zmysłów: Widzę, mówię, słyszę, 
smakuję …- czy na pewno? 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 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. 

https://milosierdzie.us/grupy/
http://bit.ly/2w65Pow
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


W czwartek 17 października zapraszam na Mszę św. o 
godz. 7pm do Kościoła, a następnie na konferencję: 
Wskutek braku umiaru dobro zamienia się w zło, a 
cnota w wadę. Św. Ignacy Loyola – czyli jak 
odnajdywać złoty środek w swoim życiu duchowym.  
 

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 MARTAGRETKA  
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. 
 

MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają tych, którzy przychodzą, wskazują 
wolne miejsca w ławkach, troszczą się o zbieranie kolekty. 
Mężczyzn, którzy pragnęliby zostać marszałkami prosimy o 
kontakt: 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 „VERBURM” 
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” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
SYCHAR organizuje Warsztaty rozwoju Duchowego, 

https://milosierdzie.us/grupy/
mailto:pdw10@sbcglobal.net


których opiekunem duchowym jest ks. prob. Mirosław 
Stępień SChr. 
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca w 
Centrum Pastoralnym. 
  

WYDARZYŁO SIĘ... 
SPOTKANIE MŁODZIEŻY – MODLIMY SIĘ PO 
ANGIELSKU  

 
W ostatnią środę, 2 października br., odbyło się 
cotygodniowe spotkanie młodzieżowe w 
Centrum Pastoralnym. Zgodnie z planem 
formacyjnym młodzież uczestniczyła we Mszy 
św. w j. angielskim. Młodzi ludzie czynnie 
włączyli się w Eucharystię angażując się w 
czytania liturgiczne, głośne wypowiadanie 
swoich intencji podczas modlitwy wiernych. 
Mszę św. celebrował opiekun młodzieży ks. 
Tomasz Pietrzak SChr, który podczas kazania 
powiedział, że miejsce, w którym sprawowana 
jest Eucharystia jest ziemią świętą i kiedy 
przyjmujemy Komunię św. wówczas 
promieniujemy Jezusem. Wczoraj było też 
wspomnienie Aniołów Stróżów i w tym 
kontekście ks. Tomasz zwrócił uwagę, by 
pamiętać o swoim Aniele Stróżu, słuchać Go jak 
podpowiada, żeby czynić dobro i ostrzega, by nie 
czynić zła.  
Spotkanie młodzieży na Eucharystii 
sprawowanej w j. angielskim ma pomóc młodym 
ludziom w swobodnym i zrozumiałym dla nich 
uczestniczeniu w nabożeństwach w kościele 
amerykańskim. Nie zawsze bowiem młodzież, 
która wyjedzie na studia do różnych zakątków 
USA, tam zamieszka, założy rodzinę będzie 
miała możliwość uczestniczenia w 

nabożeństwach w kościele polskim. Stąd ważna 
jest dla młodych Polaków mieszkających w USA 
znajomość j. angielskiego w zakresie 
dotyczącym ich religii i duchowości, tak aby 
potrafili swobodnie korzystać z sakramentów w j. 
angielskim, uczestniczyć w Mszy św. również w 
kościele amerykańskim. 
Dziękuję Wam za obecność, zaangażowanie i do 
zobaczenia za tydzień :) 
Ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 
ODNOWA – SPOTKANIE WARSZTATOWE 
W czwartek 3 października Odnowa w Duchu 
Świętym miała spotkanie formacyjne, które jak 
zawsze rozpoczęła Mszą św. Homilię wygłosił 
opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr. 
Nawiązał On do słów z ewangelii Łk10,1-12: 
Idźcie! Oto posyłam Was…, które powiedział 
Jezus do uczniów. To posłanie jest kierowane 
do misjonarzy, czyli również do nas. Każdy z 
nas jest posłany bowiem do miejsca, w którym 
teraz jest: do domu, do pracy, do zakonu. Każdy 
z nas jest częścią Kościoła, która jest posłana. 
W Kolekcie podczas tej Mszy św. usłyszeliśmy: 
<<Boże, Ty przez przebaczenie i litość 
najpełniej okazujesz swoją wszechmoc>>. Tą 
modlitwą modli się cały Kościół w tym tygodniu. 
Warto zaadaptować ją do siebie: przebaczenie i 
litość. Mamy bowiem różne historie, zranienia, 
tendencje do grzechu. Bóg jednak zawsze 
okazuje nam łaskę. Poprzez pogodzenie się ze 
swoją historią życia, przyjęcie jej możemy 
przebaczyć sobie, ulitować się i zrobić krok do 
przodu. Nasza historia, nasze słabości nie są 
przeszkodą do działania Boga w nas. Nasze 
grzechy i trudności nie zaprzeczają naszym 
pragnieniom niesienia pokoju Chrystusa, który 
jest we mnie. 
Po Eucharystii nastąpiła druga część spotkania: 
warsztat Jaki jestem? Co mówią o mnie inni? - 
czyli poznajemy siebie. Celem jego było 
doświadczyć, jak się czuję, gdy inni, którzy mnie 
nie znają wydają swoje opinie i sądy o mnie na 
podstawie mojego wyglądu, mojego sposobu 
poruszania się, tego co można zobaczyć na 
zewnątrz. Ćwiczenie warsztatowe miało również 
pomóc Wspólnocie lepiej się poznać, wejść w 
nowe kontakty i bardziej zintegrować się jako 
grupie. 
Czekamy na wszystkich, którzy chcą do nas się 
przyłączyć! 



 
 
 

OGŁOSZENIA DROBNE 

• Potrzebna dziewczyna do sprzątania w Naperville i 
okolice. Kontakt: Monika (773)837-8309 

• Do wynajęcia małe jednosypialniowe mieszkanie w 
Elk Grove Village. Kontakt: Monika (847)769-9557 

• Pokój do wynajęcia w Addison z możliwością 
gotowania. Kontakt: Cecylia (630)345-2167 

• Potrzebny pracownik na nocna zmianę do 
czyszczenia dywanów. Pełny etat + benefit. Kontakt: 
Marek (630)999-0301 

• Sprzedam okazyjnie dom jednorodzinny w 
Bloomingdale (cztery sypialnie, trzy łazienki, 
parterowy ranch z wykończoną piwnicą na działce 
½ akra. Kontakt: Ewa lub Ania (630)279-9000 

• Naprawa i instalacja drzwi garażowych i otwieraczy. 
Kontakt: Krzysztof (773)968-6861 

• Sprzedam dom z pięknym ogrodem w Addison. 
Kontakt: Tadeusz (331)307-9207 

• 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 
dziewięciomiesięcznego, 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, drugie 
piętro – dwie sypialnie, dwie łazienki, garaż. 
Kontakt: John (773)332-9484 


