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
27 października – XXX Niedziela Zwykła
Wejście: Jeden jest tylko Pan (381)
Ofiarowanie: Ciebie całą duszą pragnę (289)
Komunia św.: Bóg jest miłością (345)
Dziękczynienie: Panie Twój tron (448)
Zakończenie: Nie rzucim Chryste (325)
Czytania:
Syr 35,12-14. 16-18; 2 Tm 4,6-9.16-18; Łk18,9-14
Psalm responsoryjny (34)
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Wspomnę tu, że współotoczenie nie
powinno
dodawać
cierpień
zewnętrznych, bo naprawdę dusza,
kiedy ma kielich po brzegi,
to czasami własnie ta kropelka,
którą my dorzucamy do jej kielicha,
będzie akurat za wiele i przeleje się
kielich goryczy. I kto za taką duszę
odpowie? Strzeżmy się dorzucać
cierpień innym, bo to się nie podoba
Panu. (117)
ROZWAŻANIA:
XXX Niedziela Zwykła - Łk 18, 9-14
Niedawno na rynku ukazała się książka wywiad-rzeka Jana
Turnaua z ks. Michałem Czajkowskim. Na jej stronach
pojawiło się tyle różnych wątków, że aż prosi się pytanie:
czy ks. Czajkowski może się mylić? Oczywiście, że może jest tylko człowiekiem, a rozmawiano nie tylko o dogmatach.
Tym bardziej więc dziwi postawa osób, które się z nim nie
zgadzają. Skąd tak wiele jadu wśród ludzi, którzy też podobnie jak Ksiądz - niekoniecznie muszą mieć rację?
Dziwna to postawa, skoro cios wymierzony przez członków
Kościoła najdotkliwiej dotyka jego nauczanie. Ksiądz
Czajkowski wielokrotnie wyliczał, za co jest krytykowany,
a były to tezy żywcem zaczerpnięte z papieskich encyklik.
Opacznie rozumiany patriotyzm nie pozwala niektórym być
filosemitami, jakby taka postawa odpowiadała definicji
przestępstwa. Istotą konfliktu nie jest różnica takich czy
innych poglądów. Chodzi o to, że w niektórych środowiskach
nie wolno mieć własnych poglądów. Liczy się tylko jedynie
słuszna sprawa.
Pierwotnie w pojęciu ”faryzeizm” chodziło o polityczne
stronnictwo. Faryzeusze należeli do żydowskiego
ugrupowania, które separowało się od grzeszników
i Izraelitów niewykazujących gorliwości kultowej. Później
za pomocą tej nazwy określano postawę obłudy i hipokryzji.
Zasługiwali na nią ludzie, którzy uważali się za lepszych
od każdego. Jezus wielokrotnie sprzeciwiał się
ich formalizmowi religijnemu.
W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli spotykamy dwóch ludzi,
którzy przyszli do świątyni, aby się modlić. Faryzeusz
dziękował Bogu za to, że nie jest taki zły jak inni ludzie. Celnik
przepraszał za swoje grzechy i żałował za nie. Warto
podkreślić, że celnicy nie byli szanowani przez
współczesnych
Chrystusowi.
Nawet
należeli
do znienawidzonej grupy osób, które współpracowały
z najeźdźcą, więc byli zdrajcami.
Dlaczego Pan Jezus piętnował postawę faryzeuszy? Przecież
byli wyjątkowo pobożni i prawowierni. Skrupulatnie
przestrzegali 613 przepisów, które regulowały w szczegółach,
jak się należy zachować, i to niemal w każdej sytuacji. Widać

niczego nie zrozumieli z tego, czym jest religia. I to nie tylko
ze względu na formalizm, ale przede wszystkim z powodu
dziwnego ekskluzywizmu. Faryzeusze separowali się
od reszty społeczeństwa. Do tego stopnia byli przekonani
o swojej wyjątkowości, że nie chcieli się stykać z innymi
ludźmi, nawet na skutek przypadkowego kontaktu. A religio,
łaciński czasownik, znaczy tyle, co wiążę. Ważna jest tu nie
tylko relacja z Bogiem, ale i innymi.
Wczytując się w opis ewangelicznej perykopy, spotykamy
człowieka przekonanego o swojej nieskazitelności. Okazuje
się, że ta cecha nie należy do rzadkich. Przy czym
rozpowszechniona jest nie tyle nieskazitelność,
co przekonanie o jej posiadaniu.
Wystarczy wsłuchać się w ton niektórych audycji i wczytać
w treść artykułów. Trzeba niemałego wysiłku, by nie dostrzec
w nich zwykłego faryzeizmu. Chodzi o błogie uczucie,
że należy się do stronnictwa ludzi prawowiernych i zawsze
mających rację. Najbardziej o faryzeizmie świadczy niechęć
do dialogu. Współcześni faryzeusze mają gotową listę osób
i środowisk, z którymi nie warto się zadawać. Oni także
posługują się wyświechtanymi frazesami: ten grzesznik,
tamten zdrajca, a ten miał pecha urodzić się w niewłaściwym
narodzie. Aż się prosi przypomnieć, że faryzeusze byli
Żydami, a Chrystus - choć także Żyd - rozmawiał z każdym.
Ks. Marek Łuczak

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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 Kwaśniak 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
Poniedziałek – 28 października, św. Szymona i Judy,
Apostołów
8:00am Za Parafian
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00pm ++Maria i Roman Noga
7:00pm +Edward Johanson
Wtorek – 29 października
8:00am O pogłębienie wiary oraz dary Ducha Św. dla Rafała
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii
7:00pm ++Katarzyna, Stanisław, Józef i Zbigniew Skowron
7:00pm +Andrzej Frąckiel w 21 rocz. śmierci

Środa - 30 października.
8:00am O pogłębienie wiary oraz dary Ducha Św. i opiekę
Matki Bożej dla Ani
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Daniela Pawlikowskiego
7:00pm +Edward Gładczuk w 2 rocz. śmierci
7:00pm +Jan Małyszko
Czwartek – 31 października
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marzeny i jej
nowo poczętego dziecka oraz o szczęśliwy poród
8:00am +Antoni Przeklasa w 3 rocz. śmierci
7:00pm +Elżbieta Dziedziak w 3 rocz. śmierci
7:00pm ++Janina i Stanisław Kwartnik i ich rodzice
Piątek – 1 listopada, Wszystkich Świętych
8:00am Za zmarłych członków Żywego Różańca
8:00am Za zmarłych Chrystusowców
12:00pm ++Marianna i Aleksander Gęśliccy
7:00pm Za zmarłe Siostry Misjonarki i za zmarłych z rodzin
Sióstr Misjonarek
Sobota – 2 listopada, Dzień Zaduszny
8:00am W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Stanisław Włosek, junior
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Antosia Rzeszutek w 3
rocz. urodzin
11:00pm W intencji zmarłych polecanych w zaduszkach
XXXI Niedziela Zwykła – 3 listopada
6:00pm (Sobota) +Danuta Zaniewicz w 10 rocz. śmierci
7:00am W intencji zmarłych polacanych w wypominkach
9:00am +Mieczysław Marszałek
11:00am ++Teresa w 2 rocz. śmierci i Czesław Luter
1:00pm +Karol Zaleski
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Waldemar Meler oraz ++Gizela i Józef Meler

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św. otrzymają 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, 6 listopada o godz. 7:40pm w kaplicy św. Faustyny
w kościele.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i 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.
Najbliższe spotkanie formacyjne dla
wszystkich rodziców, opiekunów prawnych
i kandydatów do Bierzmowania odbędzie się
16 listopada o godz. 4:30pm w Kościele (nie
ma drugiego terminu). Informacje dotyczące
Bierzmowania w 2020r 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 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 – 3A,
3B z Schaumburg i Addison; godz. 1:30pm – 3pA, 3pB
z Schaumburg i Naperville).

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 20 października: $10,742.00
W niedzielę, 3 listopada zostanie zebrana druga składka na
Katolicką Kampanię na Rzecz Rozwoju Człowieka (Catholic
Campaign for Human Development).
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 20 października zebraliśmy $31,677.00.

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!
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
W miesiącu październiku nabożeństwa
różańcowe będą odbywały się w naszej parafii
w astępującym porządku:
• dla dzieci w środę o godz. 6pm przy figurze
Matki Bożej Fatimskiej, 30 października –
ostatnie nabożeństwo przy figurze – prosimy,
by dzieci przyniosły plansze z wklejonymi i pokolorowanymi
obrazkami;
• dla dorosłych od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godz.
6:30pm; w soboty o godz. 5:30pm.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

SŁODYCZE NA BAL
Prosimy o przynoszenie słodyczy dla dzieci na Bal
Wszystkich Świętych. Kolorowe kartony wystawione
są w przedsionku kościoła. Bóg zapłać!

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.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę
w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu
Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać
odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz
w czyśćcu cierpiących.
Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać
odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli
modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny
możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu
zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię św.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy
w intencjach bliskich Ojcu św.
ODPUST ZA SIEBIE LUB ZMARŁEGO
Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować
za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie.
Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących,
ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie
dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki
wymagane do otrzymania odpustu.

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 myślimy:
są całkiem blisko nas”. Przyjdź, nie może Ciebie zabraknąć!
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ
ZADUSZNY
1 listopada jest dodatkowa Msza św. o godz. 12pm,
a 2 listopada o godz. 11pm, która zakończy Czuwanie
Zaduszkowe.
DAR ODPUSTU - CO TO JEST ODPUST?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej
za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje
go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa
i świętych” (KKK 1471).

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W niedzielę, 10 listopada, po Mszy św. o godz. 4:30pm,
zapraszamy na Koncert Religijno-Patriotyczny z okazji
kolejnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w 1918 r.
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 31 października zapraszam na Mszę św.
o godz. 7pm do kościoła, a następnie na warsztaty,
których tematem będzie: Co mnie to obchodzi… Jeśli
dobrze Cię rozumiem… czyli o komunikacji z innymi.
Plan na kolejny rok formacyjny 2019/2020 oraz szczegóły
dotyczące rekolekcji (27-30.11.2019) i warsztatów (35.12.2019) 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
MŁODZIEŻ
Zapraszam młodzież na spotkanie 30 października
do Centrum Pastoralnego o godz. 7:45pm. Będziemy
rozmawiać o czasie – czy rzeczywiście istnieje, co z nim
robimy, co inni o nim mówią. Zakończymy ok. 9pm.
Bądźmy na czas☺
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.

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).

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

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.

WYDARZYŁO SIĘ...
CZUWANIE W INTENCJI POLONII
16 października w naszym Sanktuarium odbyło się spotkanie
modlitewne w intencji Polaków rozsianych po całym świecie.
Nasze spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy nabożeństwem
różańcowym o godz. 6:30pm prowadzonym przez Żywy
Różaniec Dzieci. Następnie o godz. 7pm rozpoczęliśmy
uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem ks. Mirosława
Stępnia proboszcza, Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Nowacki,
we Mszy św. wzięli udział ks. Bogdan Moleda – ekonom
prowincji, ks. Piotr Janas reprezentant z Parafii Trójcy świętej
w Chicago, ks. Tomasz Pietrzak i ks. Krzysztof Janicki
miejscowi wikariusze. Podczas Mszy św. posługiwał zespół
Misericordia. Po Mszy św. członkowie zespołu wraz
z młodzieżą poprowadzili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Zespół Przyjaciele Miłosierdzia i nasza młodzież
poprowadziła przygotowanie do Apelu Jasnogórskiego.
Nasze modlitewne spotkanie zakończyliśmy Apelem
Jasnogórskim, który poprowadził ks. proboszcz Mirosław.
Bardzo dziękujemy wszystkim którzy włączyli się
w przygotowanie naszego modlitewnego spotkania
dziękujemy naszej liturgicznej służbie ołtarza za pełną asystę
liturgiczną. Pamiętajmy w naszej codziennej modlitwie o
naszych Rodakach rozsianych po całym świecie.

WSKUTEK BRAKU UMIARU DOBRO ZAMIENIA SIĘ W
ZŁO A CNOTA W WADĘ. ŚW. IGNACY LOYOLA –
spotkanie Odnowy
Czyli jak odnajdywać środek w swoim życiu duchowym – taki
temat przyświecał spotkaniu Odnowy w Duchu Św.
w czwartek 17 października.
Tradycyjnie początkiem spotkania była Eucharystia. Swoją
homilię ks. Tomasz Pietrzak SChr rozpoczął od wyjaśnienia
znaczenia prefacji i zwrócenia uwagi, że rzeczy, które
są powtarzane umykają nam. Dotyczy to także Mszy św.,
z której warto zapamiętać i powracać chociaż do jednej
rzeczy. Warto również stwarzać w sobie przestrzeń, puste
miejsce na Słowo, miejsce do zagospodarowania przez
Boga. Św. Paweł mówi: wystarczy Ci mojej łaski, moc
bowiem w słabości się doskonali (por. 2Kor12,9). Zatem nie
moja siła, nie moje starania, nie mój perfekcjonizm, ale Boża
łaska działa, a ja mam robić przestrzeń na jej działanie.
Po Eucharystii nastąpił czas na konferencję. Opiekun
Odnowy wyjaśniając na czym polega umiar, czyli środek
w życiu duchowym oparł się na przykładach z życia św.
Ignacego opisanych w Opowieści Pielgrzyma, czyli
Autobiografii tego świętego. Wszelkie skrajności w życiu:
nadmierna asceza, nadmierna pobożność nie służą
wzrastaniu człowieka do głębszej relacji z Bogiem. To, co
w życiu robimy, czego się podejmujemy ma zaowocować
konkretnym dobrem: lepszą relacją z mężem, żoną, dziećmi,
z drugim człowiekiem. Nasza postawa ma być otwierająca
dla relacji, my mamy przyjąć drugą osobę, stawać się
pustymi w środku, by stwarzać przestrzeń dla drugiej osoby.
Człowiek, który prowadzi prawdziwe życie duchowe staje
w Prawdzie o sobie, widzi swoje motywacje, to jakim jest.
Poznawanie siebie umożliwia nam żyć w coraz większej
wolności, do której zaprasza Bóg, umożliwia nam żyć coraz
doskonalszą miłością, która daje innym prawo do wolności.
Miłość nie jest kontrolująca, choć mamy tendencję
do kontroli, również Pana Boga, co może objawiać się
w następującym sposobie myślenia: Ty (Boże) spełnij tak
swoją wolę, jak ja uważam, że powinna być. Jednak Wolą
Boga jest to, co dzieje się w moim życiu, wolą Jego jest abym
przyjmował moją codzienność i tam czynił możliwe dobro
w prostej codzienności. Patrzmy, co prowadzi nas do środka
w życiu duchowym.
Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy na kolejne
spotkanie.
HOLY FIRE – SPOTKANIE MŁODZIEŻY
19 października w Hali Credit Union przy UIC Chicago odbyło
się Archidiecezjalne spotkanie dla młodzieży od 6 klasy
w górę. W tym spotkaniu udział wzięli nasi ministranci,
młodzież z Oazy, zespołów parafialnych, młodzież z paniami
katechetkami ze szkoły polskiej w Addison wraz z ks.
Krzysztofem. Spotkanie rozpoczęło się wspólną integracją

młodzieży poprzez śpiew i taniec. W tym roku gośćmi
spotkania Holy Fire byli Father Rob Gales – Keynote Speaker,
Brian Greenfield – Keynote Speaker, Noelle Garcia – Emcee,
Epic The Band, Joe Melendrez. W trakcie spotkania mogliśmy
wysłuchać ich konferencji, świadectw dotyczących
ich przeżywania wiary, modlitwy spotkania z Bogiem.
Spotkanie było przeplatane wspólnym śpiewem
wychwalającym Pana Boga. Centralnym punktem spotkania
była Eucharystia poprzedzona Adoracją Najśw. Sakramentu.
Podczas adoracji zapadła niesamowita cisza na hali, w której
znajdowało się w tym dniu około 5000 młodzieży. Było
to niesamowite przeżycie dla młodych ludzi, które na długo
zapisze się w ich pamięci. Po adoracji pod przewodnictwem
ks. kard. Blase Cupicha została odprawiona Msza św.
i wygłoszone Słowo Boże do Młodzieży. Po Mszy św.
ubogaceni katechezą, świadectwami i Bożym słowem
udaliśmy się z powrotem do naszych domów.

Więcej zdjęć można zobaczyć na naszej stronie:
https://milosierdzie.us/galeria/holy-fire-spotkanie-mlodziezy/

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”
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.

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
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
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
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
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.
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 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.
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.

OGŁOSZENIA DROBNE

• Wynajmę: w Schaumburg luksusowy townhouse (trzy
sypialnie), całość odnowiona: kuchnia – granity itp; lub
czterosypialniowy dom. Kontakt: Mateusz (773)977-6746
• 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)9990301
• Sprzedam okazyjnie dom jednorodzinny w Bloomingdale
(cztery sypialnie, trzy łazienki, parterowy ranch
z wykończoną piwnicą na działce pół akrowej. 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 w Addison condominium dwusypialniowe
z pralką w środku. Kontakt: Grzegorz (630)935-8869

