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
20 października - XXIXNiedziela Zwykła
Wejście: Boże w dobroci (284)
Ofiarowanie: Chrystus, Chrystus (287)
Komunia św.: O mój Jezu (148)
Dziękczynienie: Niech żyje Jezusa (185)
Zakończenie: Zawitaj Matko (273)
Czytania:
Wj 17, 8-13; 2 Tm 3, 14–4, 2; Łk Łk 18, 1-8
Psalm responsoryjny (121)
Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca
Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Gdy mnie znowu odwiedziła pewna osoba, o której
wspomniałam już na innym miejscu, i kiedy
poznałam, że zaczyna brnąć w kłamaniu, dałam jej
poznać, że wiem, że kłamie. Zawstydziła się
niezmiernie i zamilkła. Wtenczas mówiłam jej o
wielkich sądach Bożych, a także poznałam, że

wciąga dusze niewinne na
drogi
niebezpieczne.
Odkryłam jej wszystko, co
miała ukryte w sercu,
ponieważ musiałam się
przezwyciężyć, aby z nią
rozmawiać; na dowód Panu
Jezusowi,
że
kocham
nieprzyjaciół, oddałam jej
swój podwieczorek. Odeszła
z światłem w duszy, ale czyn
od niej daleki. (1712)

ROZWAŻANIA:
XXIX Niedziela Zwykła - Łk 18, 1-8
Jak trwać w wierze? Bardzo prosto, wystarczy
bowiem uwierzyć w to, że Bóg zawsze i w każdym
momencie nas kocha i chce naszego dobra,
naszego zbawienia. Wystarczy uwierzyć w to, że
moc Boga poprzez Ducha Świętego i Jezusa
Chrystusa pozwala nam zwyciężać, żyć i czekać
na to, do czego jesteśmy przeznaczeni, czyli na
zbawienie. Teksty Pisma Świętego przeznaczone
na dzień dzisiejszy mówią nam, jak ważna jest
ufność i pewność, że Bóg nam pomoże.
W czytaniu z Księgi Wyjścia mamy przykład wiary
w obietnicę Boga, który poprzez Mojżesza pozwala
Izraelowi zwyciężyć Amalekitów. To właśnie wiara
Mojżesza i jego otoczenia oraz posłuszeństwo
Bogu przechyla szalę zwycięstwa na korzyść ludu
izraelskiego. Wzniesione ręce modlącego się
Mojżesza ukazują, że zwycięstwo ludu Izraela
zależy bardziej od pomocy Boga niż od męstwa
walczących. Przykład wdowy i sędziego to dla nas
nauka, że Bóg słucha błagań tego, kto ucieka się
do Niego z ufnością i wytrwałością. Uciekać się do
Boga to znaczy rozmawiać z Nim, prosić,
dziękować, a więc modlić się i wierzyć, że Bóg
przyjdzie z pomocą ufnie Go proszącym.
W drugim Liście do Tymoteusza św. Paweł dobitnie
mówi, jak mamy żyć i co mamy robić, by trwać w
wierze. Pisząc do Tymoteusza, zwraca się
pośrednio do nas wszystkich, którzy jesteśmy
Ludem Bożym, poznającym Pismo Święte od
dziecięctwa. Mamy z czego czerpać i z czego się
uczyć, bowiem „Wszelkie Pismo od Boga
natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do
przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w
sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego dobrego czynu.” (2 Tm
3,16-17). „Ty natomiast trwaj w tym, czego się
nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się
nauczyłeś.” (2 Tm 3,14). Tak pisał św. Paweł w

Liście do Tymoteusza, ale w zasadzie ten tekst
równie dobrze adresowany może być do każdego
z nas. Bowiem wiara to nasze życie, nasza
tradycja, nasz obowiązek.
Zaś w Ewangelii Jezus, nauczając ludzi, wyraźnie
mówi, „że zawsze powinni modlić się i nie ustawać”
(Łk 18,1b). Modlitwa skierowana do Boga to nasza
z Nim rozmowa; czy prosimy, czy dziękujemy,
zawsze poprzez modlitwę kierujemy nasze słowa i
myśli do Boga, który czeka na to, by być z nami w
łączności. Jedynie martwi Jezusa, a także nas w
kontekście czasów dzisiejszych, to, o czym mówi w
ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii: "Czy jednak
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?” (Łk 18,8b).
Czy znajdzie?
Matko
Boża
Różańcowa,
przez
Twoje
wstawiennictwo prosimy Twego Syna o to, byśmy
w czasach tak trudnych potrafili dawać świadectwo
wiary, oczekując ponownego przyjścia Pana. Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Piotr
Blachowski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 21 października
8:00am Za Parafian
8:00am O Boże błogosławieństwo z prośbą o
dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i
Józefa
7:00pm ++Bronisław i Romana Peszak
Wtorek – 22 października, św. Jana Pawła II
8:00am O Boże błogosławieństwo w rocz. ślubu
Elżbiety i Daniela Biernackich
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Edyty i Grzegorza z ok.
25 rocz. ślubu
7:00pm +Genowefa Chojnowska w 1 rocz. śmierci
Środa – 23 października.
8:00am +Barbara Stawicka
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Anny i Chester
Jabłoński z ok. rocz. ślubu

7:00pm +Jadwiga Chodakowska
Czwartek – 24 października
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Czesława
Dereszkiewicz
7:00pm Dziękczynna za 24 lata małżeństwa
Renaty i Jana z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
7:00pm +Fryderyka Kubica
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
Piątek – 25 października
8:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji
8:00am ++Stanisław Mason i Maria Cierniak
8:00am +Andrzej Malinka
7:00pm +Tadeusz Szlachta
Sobota – 26 października
8:00am +Filip Skibiński
8:00am +Maria Rumas w 20 rocz. śmierci; +Maria
córka i +Jan Rumas
9:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i zdrowie dla Katejtana i Piotra
XXX Niedziela Zwykła – 27 października
6:00pm (Sobota) +Bolesława Janora w 3 rocz.
śmierci
7:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski Boże
i opiekę Matki Bożej dla Marii i Władysława
Mucek w 40 rocz. ślubu
9:00am +Ludwik Zając
11:00am ++Władysław i Franciszka Krzyżanowscy
1:00pm O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski
dla Bernadety i Mariusza w 25 rocz. ślubu
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Marii i Ryszarda
Chłopek z ok. 50 rocz. ślubu

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św. otrzymają
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,
Henry
Bogdan
Chmielewski.
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.

Składka budowlana: $13,756.00
Pledges: $2,252.00
Sklepik: $3,588.50
Kawiarenka: $300.00
Lampki: $288.00

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Do
sakramentu
małżeństwa
przystąpią: 16 listopada – Jassica
Conori i Krzysztof Szypcio.

W niedzielę, 27 października zostanie zebrana
druga składka na spłatę długu budowy naszego
kościoła.

Przygotowujących
się
do
Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na
nowej drodze życia!
BIERZMOWANIE 2020 r.
26 października o godz. 4:30pm
zapraszam do kościoła na
spotkanie
formacyjne
tych
rodziców, opiekunów prawnych i
kandydatów do Bierzmowania,
którzy
byli
nieobecni
19
października.
Informacje
dotyczące
Bierzmowania w 2020 r. oraz formularz można
pobrać i wydrukować ze strony internetowej parafii:
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie
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
(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 – 3A, 3B z Schaumburg i
Addison; godz. 1:30pm – 3pA, 3pB z Schaumburg
i Naperville).

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 13 października: $10,510.00

Dziękujemy 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,
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, Jan i
Maria Korus, Andrzej i Anna Mozgala, Grzegorz i
Edyta Grygo, Mieczysław i Jolanta Kaczmarczyk,
Tomasz i Magdalena Kaminski, Zbigniew i Barbara
Jez, Stanisław i Alfreda Konieczek, Piotr i Halina
Tyrka, Bronisław Pohl, Robert i Urszula Kuczynski,
Krystyna i Adam Kielbania, Marek i Anna
Dragowski, Michał i Agnieszka Krenski, Jan i
Danuta Morawa, Roman i Alicja Stryczula, Maria i
Anna Słowik, Krystyna Dąbrowski.
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 16
października zebraliśmy $31,657.00.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

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!

myślimy: są całkiem blisko nas”. Przyjdź, nie może
Ciebie zabraknąć!

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

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W sobotę, 9 listopada, po Mszy św. o godz. 7pm,
zapraszamy na Koncert Religijno-Patrotyczny z okazji
kolejnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w 1918 r.

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. Msze św. za zmarłych wypisanych w
wypominkach będą odprawiane od 2 do 10 listopada.
Za zmarłych wyczytywanych z wypominek będziemy się
też modlić 15 minut przed każdą Mszą św. przez cały
listopad.

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.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ZADUSZKOWE CZUWANIE

Kierujemy serdeczne zaproszenie do Parafian i
Gości na Zaduszkowe Czuwanie, które rozpocznie
się 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.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do niedzieli 27
października. „Dusze czyśćcowe są bliżej nas, niż

SŁODYCZE NA BAL
Prosimy o przynoszenie słodyczy dla dzieci na Bal
Wszystkich
Świętych.
Kolorowe
kartony

wystawione są w przedsionku kościoła. Bóg
zapłać!
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...
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 24 października zapraszam na Mszę
św. o godz. 7pm do kościoła, a następnie na
adorację
Najświętszego
Sakramentu
z
modlitwą uwielbienia.
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
WARSZTATY DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ

Koszt uczestnictwa w trzydniowym warsztacie:
$50. Płatność przyjmowana będzie przed
rozpoczęciem warsztatu w pierwszym dniu.
Warsztaty staniowią integralną całość. Nie ma
możliwości zapisywania się w trakcie ich trwania.
Dla każdego jest miejsce.
MŁODZIEŻ
Zapraszam młodzież na spotkanie 23
października do Centrum Pastoralnego o godz.
7:45pm. Będziemy rozmawiać bezstresowo o
stresie ☺. 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
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.

Porady prawne
co do możliwości
rozpoczęcia
kościelnego procesu
o zbadanie ażności
małżeństwa.
Spotkanie w biurze
parafialnym lub w zakrystii - po wcześniejszym
uzgodnieniu daty.

ZAWIERZENIE - TOTUS TUUS
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dokonać
zawierzenia Jezusowi przez Maryję wg traktatu „O
doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika
Grignion
de
Montfort"
w
Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia (niedziela) o
godz.
4pm
w
kościele
Św.
Trójcy.
Pierwsze spotkanie organizacyjne już 27
października (niedziela) o godz. 6:30pm.
To 33 dniowe przygotowanie należy rozpocząć 5
listopada. Więcej informacji u Danuty (773)7913620 lub Doroty (630)835- 4824.
PODZIĘKOWANIE ZA WYSŁANIE PACZEK
W sierpniu (11, 18 i 25) miała miejsce zbiórka
między innymi odzieży, obuwia, przyborów
szkolnych dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka
w Tarnobrzegu. W wysyłce paczek pomógł nam
Jakub Ligeza z firmy Anchor Express
(www.anchorexpressinc.com).

chciał, albo otrzymał inaczej. Warto wtedy
pamiętać, że Bóg jest Panem wszechświata, a nie
nasze pragnienia. Bóg zawsze działa, ale my nie
zawsze to zauważamy. My prosimy po swojemu i
po swojemu chcielibyśmy otrzymać odpowiedź.
Ważna jest nasza otwartość na Boga, by móc
dostrzegać Jego odpowiedzi, których On udziela
tak jak On chce. On daje nam to, co jest nam
potrzebne do zbawienia. On zawsze udziela
odpowiedzi, ale w swoim czasie. Po Eucharystii
Opiekun
Odnowy
poprowadził
medytację
ignacjańską do ewangelii Łk 17,11-19, która była
czytana w niedzielę 13 października.
Wspólnota Odnowy już trzeci rok pogłębia tajniki
duchowości ignacjańskiej i korzysta z metod
modlitwy pozostawionych przez św. Ignacego
Loyolę. Stąd jesienna tematyka rekolekcji i
warsztatów, na które wszyscy są zaproszeni.
Bądźmy Magis – bardziej dla siebie, Boga i innych.
WYJAZD MINISTRANTÓW DO KANADY

Szanowny Panie Jakubie!
W imieniu naszej wspólnoty parafialnej i dzieci,
którym pomagamy chciałbym Panu serdecznie
podziękować za dar serca i pomoc w wysyłce
darów dla wychowanków domu dziecka w
Tarnobrzegu. Wiem, że jest to skomplikowane
przedsięwzięcie i sami bez Pana pomocy
mielibyśmy ogromny problem, by to wysłać do
Polski.
Niech dobry Bóg błogosławi Panu za wszystko!
Z Chrystusowym pozdrowieniem
Ks. Mirosław Stępień SChr, proboszcz

WYDARZYŁO SIĘ...
ODNOWA W DUCHU ŚW. – SPOTKANIE
MODLITEWNE
W czwartek 10 października Odnowa miała swoje
kolejne spotkanie formacyjne. Jak zawsze
rozpoczęło się Mszą św. z kazaniem, które w
czwartki jest
szczególnie kierowane do
Wspólnoty. Ks. Tomasz Pietrzak SChr odwołał się
do słów psalmu: On jest jak drzewo zasadzone
nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim
czasie (por. Ps 1), które mogą stanowić komentarz
do czytanej w tym dniu ewangelii (Łk 11,5-13).
Zapewne każdy z nas spotkał się z taką postawą,
że pomimo próśb do Boga nie otrzymał tego co

W dniach od 11 do 14 października nasi
ministranci wraz z ks. Krzysztofem i kilkoma
rodzicami udali się na spotkanie ministrantów do
parafii pw. Matki Bozej Królowej w Scarborough Toronto. W piątek dojechaliśmy nad Niagara gdzie
nocowaliśmy w Aqua Parku. Następnego dnia
zwiedziliśmy malownicze miasteczko Niagara i
udaliśmy się statkiem pod wodospad. Emocje były
niesamowite. Następnie udaliśmy się na lunch i po
ruszyliśmy na spotkanie z ministrantami do parafii
Matki Bożej Królowej w Scarborough, gdzie
rozegraliśmy mecz w piłkę nożną. Następnie ks.
Adam Słomiński gospodarz miejsca wraz z ks.
Pawłem Markiem i rodzicami ministrantów zaprosili
nas
na
wspólny
braterski
ministrancki
poczęstunek, po którym udaliśmy się na nocleg do
rodzin, które nas podejmowały. W niedzielę wraz z

ministrantami
miejscowymi
rozpoczęliśmy
wspólnie dzień Eucharystią, po której udaliśmy się
do Down Town Toronto. Zwiedziliśmy samo
centrum, byliśmy przy City Hall, a także w katedrze.
Po zwiedzeniu katedry wróciliśmy na nocleg. W
poniedziałek po wspólnej Mszy św. udaliśmy się do
autokaru i ruszyliśmy w kierunku Lombard.
Podczas wyjazdu integrowaliśmy się, staraliśmy
się wzajemnie poznawać i uczyliśmy się bycia ze
sobą we wspólnocie. Bardzo dziękujemy naszym
parafianom, księdzu Proboszczowi, rodzinom
ministranckim, dzięki którym nasz wyjazd mógł się
odbyć - serdeczne Bóg zapłać!!!

GRUPY PARAFIALNE:

OAZA DZIECI BOŻYCH

Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które
odbywają się w czwartki o godz. 6:45pm w Centrum
Pastoralnym: w I i III czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10
lat; w II i IV czwartek miesiąca dzieci od 11 lat. Opiekun: s.
Kornelia Walkusz MChR.

MINISTRANCI

Wszystkie informacje dotyczące ministrantów znajdują się na
stronie internetowej parafii. Spotkania ministrantów odbywają
się we wtorki po Mszy św. o 7pm. Opiekun: ks. Krzysztof
Janicki SChr.

SCHOLA DZIECIĘCA „BOŻE PEREŁKI”

W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz. 7pm do
kościoła, a następnie na adorację Najśw. Sakramentu z
modlitwą uwielbienia.
Plan na kolejny rok formacyjny 2019/2020 dostępny jest na
plakatach w kościele, Fb i na stronie internetowej parafii
https://milosierdzie.us/grupy/. Opiekun: 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 parafii jest Jadwiga Pajor:
(773)505-7442. Opiekun: 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
św. o godz. 9am. Opiekun: ks. Tomasz Pietrzak SChr.

KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”

Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się co dwa
tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy św. (8pm) w
Centrum Pastoralnym. Opiekun: 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. Opiekun: ks.
Krzysztof Janicki SChr.

ORKIESTRA DĘTA

SCHOLA MŁODZIEŻOWA

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: (708)404-7378. Opiekunem jest ks.
Krzysztof Janicki SChr.

MŁODZIEŻ

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.

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.
Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
Młodzież utalentowaną muzycznie i lubiącą śpiewać
zapraszamy do scholii młodzieżowej. Próby odbywają się w
czwartki o godz. 8pm w kościele. Scholę prowadzi Bartek
Cieżobka.
Młodzież ma spotkania w środy Centrum Pastoralnym o
godz. 7:45pm. Zakończenie ok. 9pm. Plan spotkań dostępny
jest na plakatach w kościele, na Fb oraz na stronie parafii
https://milosierdzie.us/grupy/. Opiekun: ks. Tomasz Pietrzak
SChr.

KRĄG MIŁOSIERDZIA

Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla starszej młodzieży
pracującej i studiującej odbywają się w niedzielę w Centrum
Pastoralnym, po Mszy św. o godz. 7pm. Ludzi młodych,
pragnących żyć duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie
zapraszamy na spotkania. Harmonogram spotkań:
• I Niedziela: Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym w
kaplicy św. s.Faustyny!!!
• II Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
• II Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie widziałeś.
• IV Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com. Opiekun: ks. Piotr
Nowacki SChr.

ZESPÓŁ MISERICORDIA

Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św. i
nabożeństwom. Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała
się w przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy św. o
godz. 7pm. Próby zespołu odbywają się we wtorki o godz.
8pm. Zespół prowadzi Jacek Krępulec: (630)205-4851.
Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

MARSZAŁKOWIE

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 I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz.
9am w kościele, natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego
po Mszy św. o godz. 11am w Bibliotece Verburm.

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 Beatą: (773)544-5031. Opiekun: 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: (630)582-1505.

STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM

W każdą I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 6pm odbywa
się spotkanie modlitewne Straży Honorowej Najśw. Serca
Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekun: ks. Piotr
Nowacki SChr.

budowy Sanktuarium św.
Jana Pawła II w Krakowie.
Bankiet odbędzie się 27
października o godz. 3pm
(6501 W. Irving Park Rd.,
Chicago). Donacje: $55 od
osoby. Bilety i rezerwacja:
Jolly Inn (773)736-7606 lub
dr J. Jaworski (773)715-8183.

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.

KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”

W II 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,
których opiekunem jest ks. prob. Mirosław Stępień SChr.
Spotkania odbywają się w II i IV piątek miesiąca w Centrum
Pastoralnym.

ZABAWA ANDRZEJKOWA

BANKIET Z NUNCJUSZEM KS. ABP
HENRYKIEM NOWACKIM
Centrum Jana Pawła II, Oddział w Chicago
zaprasza na Uroczysty Bankiet z nuncjuszem ks.
abp Henrykiem Nowackim na rzecz wsparcia

OGŁOSZENIA DRO BNE
• Sprzedam dom dwupoziomowy na podwójnej działce
w Roselle – trzy sypialnie, dwie łazienki, kominek,
parkiety. Kontakt: Diana (630)279-9000
• Wyprzedaż rzeczy z czystego urządzonego domu w
Roselle, tj. meble, narzędzia ogrodowe – zapraszam.
Kontakt: Danuta (630)823-6500
• 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
• 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

