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
3 listopada – XXXI Niedziela Zwykła
Wejście: Z tej biednej ziemi (205)
Ofiarowanie: Przyjmij, Ojcze, Hostię białą (315)
Komunia św.: Jeden chleb (141)
Dziękczynienie:
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. x 2
Moim życiem Pan, co na ziemię zszedł.
Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest. x 2
Zakończenie: Matko, która nas znasz (411)
Czytania:
Mdr 11, 22–12, 2; 2 Tes 1, 11 –2, 2; Łk 19, 1-10
Psalm responsoryjny (145)
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Dziś czuję się tak opuszczona
w duszy, że nie umiem sobie tego
wytłumaczyć. Skryłabym się przed
ludźmi i płakała bez końca; nikt nie
zrozumie
serca
zranionego
miłością, a kiedy ono doznaje
opuszczeń wewnętrznych, nikt go
nie pocieszy.
O, dusze grzeszników, zabraliście
mi Pana, ale dobrze, dobrze,
poznajcie, jak słodki jest Pan,
a cale morze goryczy niech zalewa serce moje, wszystkie
pociechy Boże oddałam wam. (943)
ROZWAŻANIA:
XXXI Niedziela Zwykła - Łk 19, 1-10 – Dwie pokusy
Przyszedłem kiedyś do moich znajomych. Młodzi ludzie,
religijni, życzliwi, pracowici. Zastałem ich siedzących wokół
stołu, było pod wieczór i mroczno. Bożena czytała coś,
przechylając ku oknu plik maszynopisu. „Niech ksiądz siada
i słucha!” Siadłem i nastawiłem uszu. Czytała jakieś
proroctwa. Wszyscy, nie wyłączając mnie, słuchali nieomal
z wypiekami na twarzy. Przestrogi, zapowiedzi wojen, jakichś
niesamowitych zjawisk i kataklizmów. Mimo woli rodził się
lęk. W pewnym momencie próbowałem przerwać,
coś wyjaśnić, dopowiedzieć. Nie dali mi. Oni musieli tego
wysłuchać. To było nieomal jak narkotyk: odurzało, napawało
trwogą, a nie można było od tego się oderwać. Mimo,
że minęło już kilkanaście lat, ciągle mam w pamięci ów
niesamowity wieczór. Pamiętam też, jak głęboko zapisało się
to w sercach moich przyjaciół. Zapisało się lękiem!
Niepotrzebnym, paraliżującym lękiem, który przyszło
z trudem i długo rozładowywać. Wielu ludzi w całym świecie
przeżywa podobne chwile. Jakby w człowieku drzemała
narzucająca się potrzeba lęku. Na tej pożywce wyrastają
sekty, w których zapowiedzi kataklizmów, wojen i końca
świata odgrywają tak znaczącą rolę, bardzo skutecznie
paraliżując tysiące ludzi. Czy stają się oni przez to lepsi?
Lęk, szukanie przeżyć pełnych grozy to jeden biegun życia.
Druga skrajność to żywiołowe szukanie wolności, tej niczym
nieskrępowanej „liberalnej wolności”. Świat jest piękny
(a jest), życie krótkie (i to prawda), więc żyjmy „na luzie”.
Przecież dobry Bóg uśmiecha się do nas z nieba i błogosławi
naszej radości (to też prawda). Wszelako rezultaty tego
szczególnego pojmowania wolności bywają przerażające:
rodzi się skrajny, z niczym i nikim nie liczący się egoizm.
Chciałoby się zacytować słowa, które Jezus włożył w usta
przewrotnego sędziego: „Boga się nie boję, ludzi się nie
wstydzę” (Łk 18,4).
Dwie pokusy towarzyszące człowiekowi także naszych
czasów: pokusa liberalizmu i moralnego relatywizmu, aż po
przewrotne hasło „hulaj dusza, piekła nie ma”. I druga -

pokusa lęku. A bać się można także Boga. Nie, nie mówię
o pełnej szacunku bojaźni, lecz o strachu przed Bogiem
wyobrażanym jako despota, bezduszny mściciel, nieludzki
sędzia. Strach przed tak wyimaginowanym Bogiem
paraliżuje, jest straszną pokusą. To strach, który
nie prowadzi do dobra. Obie pokusy, obie postawy
są z gruntu niechrześcijańskie.
Dzisiejsze czytanie z Księgi Mądrości to jedna
z piękniejszych kart Starego Testamentu: „Miłujesz, Panie,
wszystkie stworzenia... nad wszystkim masz litość...
to wszystko twoje, miłośniku życia!” Bóg – wielki i potężny,
i świat - tak mały wobec Boga. A przecież Bóg ten świat
ukochał. Dlatego nie powinno być lęku w człowieku. Dlatego
straszenie Bogiem rozmija się z prawdą o Nim. Dlatego
z psalmistą podejmujemy pełną ufności pieśń: „Pan jest
łagodny i miłosierny... Pan jest dobry dla wszystkich. Będę
Cię wielbił, Boże mój i Królu!” Ten sam motyw podejmuje
Apostoł Paweł, gdy powiada: „Nie dajcie się zastraszyć!”
Ale Paweł wie, że nadejdzie kiedyś „Dzień Pański”, dzień
sądu. Wie, i nieraz w swoich listach przypomina, że człowiek
będzie musiał zdać sprawę wobec Boga ze wszystkich
swoich czynów (2 Kor 5,10). Świadomość tego nie paraliżuje
Apostoła. I nie tylko jego. Chrześcijanin to przecież człowiek
Ewangelii, dobrej i radosnej nowiny o Bogu, który jest Ojcem
i Przyjacielem. Wymagającym i kochającym zarazem.
Przyszedł kiedyś Jezus do Jerycha. Tłum oblegał Mistrza.
I Zacheusz, bogaty i nieuczciwy człowiek chciał Jezusa
zobaczyć. Czy tylko zobaczyć? Czy w Zacheuszu nie
drzemało poczucie winy? Może nawet brzydził się sam sobą.
A przecież nie miał siły, aby sprzeciwić się sobie,
aby przerwać proceder nieuczciwego zdobywania pieniędzy,
aby przestać nadużywać swej pozycji państwowego
urzędnika podatkowego. A Jezus nie musiał nic mówić.
Sama jego obecność była wymagająca. Może właśnie
dlatego osoba Jezusa budziła (i dalej to czyni!) tyle
sprzeciwu. Bywało, że swe wymagania wypowiadał słowami,
jak do owej kobiety w Jerozolimie: „Nie potępiam cię, idź i od
tej chwili już nie grzesz!” (J 8,11). Zacheuszowi nie było
potrzebne takie wezwanie. Publicznie deklaruje nie tylko
wolę zmiany życia, ale i sprawiedliwe zadośćuczynienie
wszystkim, których pokrzywdził.
Ewangelia jest pomiędzy lękiem a liberalizmem.
Nieokiełznana wolność jest jej obca tak samo, jak obca jest
bojaźń. „Doskonała miłość usuwa lęk” – pisze inny
z apostołów, Jan (1 J 4,18). Sądzę, że wielu ludzi wokół nas
dlatego boi się Kościoła, gdyż sądzą jakoby najważniejszą
„bronią” religii było zastraszanie, budzenie lęku. Inni znów
gardzą nim, bo widzą coraz bardziej panoszący się wśród
chrześcijan moralny liberalizm widoczny na wielu odcinkach
życia. Trzeba zatem, byśmy, jak Zacheusz, zeszli z drzewa.
Byśmy ukazali nie słowem, lecz życiem piękno i głębię
Ewangelii, która jest drogą przysłowiowego złotego środka
pomiędzy lękiem a liberalizmem. ks. Tomasz Horak

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
Poniedziałek – 4 listopada, św. Karola Boromeusza
8:00am W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am Za zmarłych z rodziny Dziadkowiec, Murzański,
Kowalczyk, Wróbel i Bafia
7:00pm +Przemysław Grzymała
7:00pm +Stanisław Włosek, junior, w 1 rocz. śmierci
Wtorek – 5 listopada
8:00am W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am Za dusze zmarłych parafian i dobrodziejów parafii
7:00pm Za parafian
7:00pm ++Leokadia, Jan, Robert Chmiel
Środa - 6 listopada.
8:00am W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm ++Stanisław i Janina, Józef Kula
7:00pm +Zofia Staniszewska w 17 rocz. śmierci
7:00pm +Joanna Stępień w 6 rocz. śmierci
Czwartek – 7 listopada
8:00am W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Kacper Baca zmarły w Polsce
7:00pm +Elżbieta Karchut w 1 rocz. śmierci
7:00pm ++Teresa w 2 rocz. śmierci i Czesław Luter
Piątek – 8 listopada
8:00am W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Adolf Urbanowicz
7:00pm +Romualda Wysocka
7:00pm +Małgorzata Leśniakowski
Sobota – 9 listopada, Rocznica poświęcenia Bazylki
Laterańskiej
8:00am W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Anna Trybuła w 2 miesiące po śmierci
9:00am +Maiusz Jacek Surma
XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada
6:00pm (Sobota) ++Maria i Jerzy Szlifierscy
7:00am W intencji zmarłych polacanych w wypominkach
9:00am Za zmarłych z rodziny Marszałek
11:00am ++Stefan i Helena Wróblewscy
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieńswo

i opiekę Matki Bożej dla Grażyny z ok. urodzin
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Wiktor Matys w 43 rocz. śmierci

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św.
otrzymają
w niedzielę, 10 listopada: Natalia
Aleksandra Szamreto, Henry Bogdan
Chmielewski; w niedzielę 24 listopada:
Anthony Sokolowski.
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!
„JAK ZBUDOWAĆ SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO”
Małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła zapraszają
na wyjątkowy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI dla narzeczonych.
Cykl ośmiu spotkań odbędzie się od 11 stycznia do 25
kwietnia 2020 r. w naszej parafii. Kurs ma charakter
interaktywnych warsztatów przygotowujących do zawarcia
sakramentu małżeństwa i budowania wspólnego życia.
Spotkania poprowadzą małżeństwa, które będą dzielić się
swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami
jak zadbać o najważniejszą inwestycję: MAŁŻEŃSTWO.
Zapisy: www.domowykosciol.org lub www.milosierdzie.us.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: Tomek (773)457-8354, Diana (773)290-0041 i Biuro
parafialne (630)268-8766.
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 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 j. polskim, przynoszą dokumenty bezpośrednio
do ks.Tomasza Pietrzaka SChr do 16 listopada 2019 r.
PIERWSZA KOMUNIA 2020 r.
Poświęcenie książeczek odbędzie się podczas Mszy św.:
• 9 grudnia o godz. 7pm (poniedziałek) dla dzieci ze szkół
z Schaumburg, Addison i Naperville;
• 10 grudnia o godz. 7pm (wtorek) dla dzieci ze szkoły św.
Faustyny.
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).
Przypominamy, że zgłoszenia do I Komunii należy oddać
osobom z Trójek Klasowych do końca listopada.
Dzieci, które nie odebrały różańców, prosimy, by zgłosiły się
po różańce do zakrystii.

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 27października: $10,816.00
Składka budowlana: $10,360.00
Pledges: $1,250.00
Kawiarenka: $640.00
Lampki:$280.00
Donacje na potrzeby naszego kościoła
w październiku:
150.00 Alicja Godawski
150.00 Danuta Filipek
160.00 Katarzyna & Arkadiusz Rzepski
160.00 Elżbieta Kowalczyk & David Grattan
170.00 Tom Anna Niedźwiecki
170.00 Maria & Jaroslav Jurasek
180.00 Jan & Stanisława Merchut
180.00 Edward & Wanda Wojtkiewicz
180.00 Tomasz & Joanna Dubiel
180.00 Kazimierz & Małgorzata Maslowiec
180.00 Andrzej Olszewski & Anna Kot
200.00 Jerzy & Ewa Gębarowski
280.00 Maria & Anna Maria Słowik
300.00 Anna & Rafał Mikrut

złożone

390.00 Wojciech & Marzena Madej
600.00 Czesław & Teresa Kaczor
Dziękujemy również naszym ofiarodawcom, którzy złożyli
swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w ostatnich tygodniach
przekazali pieniądze na spłatę długu naszego
kościoła: Przemysław i Karolina Wieclaw, Mariusz i Maria
Onak, Maciej i Katarzyna Stanio, Beata i Leszek Szklanny,
Jan i Aneta Krupa, Grzegorz i Anna Kruczalak, Wojciech
i Janina Bykowski, Jacek i Marzena Flis, Christopher
i Margaret Stelmach, Jan i Maria Korus, Andrzej i Anna
Mozgala, Grzegorz i Edyta Grygo, Tomasz i Magdalena
Kaminski, Bronisłw Pohl, Krystyna i Adam Kielbania, Marek
i Anna Dragowski, Roman i Alicja Stryczula, Kazimierz
i Izabela Wiatr, Janusz i Małgorzata Walos, Witold i Ewa
Mierzwa, Henryk i Maria Cira, Marek i Renata Madej, Dorota
i Rafał Wandachowicz, Agata Curylo, Adam i Ludwika
Peschak, Marta i Mariusz Wdowiak, Dariusz i Joanna Pawlik,
Andrzej i Iwona Libera, Grażyna i Jerzy Bigas, Jerzy i Janina
Zakarzecki.
W niedzielę, 10 listopada zostanie zebrana druga składka
na spłatę długu budowy naszego kościoła.
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 27 października zebraliśmy $33,877.00.

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!
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. w kościele przez cały listopad,
natomiast rano w tygodniu po Mszy św. o godz. 8am w kaplicy Adoracji.

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).
Od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne)
nawiedzenie cmentarza możemy uzyskać odpust
zupełny. 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 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.
NAMASZCZENIE CHORYCH
W poniedziałek, 4 listopada, osoby cierpiące będą miały
możliwość przystąpienia do sakramentu namaszczenia
chorych. Sakrament będzie udzielany po Mszy św. o godz.
8am i 7pm.
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 7 listopada zapraszam na Mszę św. o godz.
7pm do kościoła, a następnie na medytację – modlitwę
wg metody św. Ignacego Loyoli do perykopy Łk 20,27-38.
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 6
listopada do Centrum Pastoralnego o
godz. 7:45pm. Temat spotkania: Why
do i fight with my parents?
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
SPRZĄTNIE WOKÓŁ KOŚCIOŁA I DEKORACJE
9 listopada, w sobotę, od godz.
10am do 2pm zapraszamy do
sprzątania wokół kościoła i do
dekorowania terenu na Boże
Narodzenie.
AKCJA SKARPETKA
W niedziele 10, 17 i 24 listopada
odbędzie się zbiórka SKARPET,
CZAPEK, SZALIKÓW i RĘKAWICZEK
dla najuboższych i bezdomnych ludzi
w Chicago. Prosimy o zakup męskichciepłych skarpet, czapek, szalików
i
rękawiczek
i
pozostawienie
w przedsionku kościoła. Następnie młodzież wraz z klerykami
wyjdą na ulice Chicago, żeby dotrzeć do najbardziej
potrzebujących i porozdawać te nasze dary. Serdecznie
zapraszamy do poświecenia czasu i włączenia się do
pomocy.
SAKRAMENT SIŁĄ MAŁŻEŃSTWA – VII POLONIJNY
KONGRES RODZINY
W niedzielę, 10 listopada
rozpocznie się VII Polonijny
Kongres Rodziny.
W ramach Kongresu w naszej
parafii zostanie odprawiona Msza
św. oraz Adoracja z Modlitwą
Uwielbienia 10 listopada o godz.
7pm. Mszę św. odprawi ks. Jacek
Szewczyk SDB.
Rekolekcje w ramach Kongresu trwać będą od 11 do 15
listopada w Jezuickm Ośrodku Milejnijnym – JOM, 5835 W.
Irving Park Rd, Chicago. Warsztaty, bibliodrama będą
przeprowadzone 16 listopada, sobota w JOM. Wieczór
uwielbienia – 16 listopada, sobota, 7pm – Bazylika św. Jacka,
3636 W. Wolfram St., Chicago. Zakończenie Kongresu będzie
miało miejsce 17 listopada, niedziela, 1:30pm – kościół św.
Konstancji, 5834 W. Strong St., Chicago
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.

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...
ADORACJA Z UWIELBIENIEM... SPOTKANIE ODNOWY

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

Coraz liczniejsza grupa Odnowy spotkała się w czwartek 24
października, by wspólnie modlić się podczas Eucharystii
i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Ks.Tomasz Pietrzak podczas kazania podjął zagadnienie
lęku. Konfrontowanie się z własnym lękiem jest trudnym
doświadczeniem. Zakazywanie sobie lęku, mówienie:
od dzisiaj się nie lękam tylko ufam nie jest drogą do życia
bez lęku. Wręcz może prowadzić do jeszcze większego
lęku. Warto oderwać się od siebie, zrobić krok, spojrzeć
z dystansem na siebie całego również do swoich lęków,
które mogą stać się punktem styczności z ranami
Chrystusa. Jezus przyjmuje nas z lękami, On nam ufa,
zaufał jako pierwszy. Pomostem od lęku do zaufania jest
otwartość na drugiego, na Boga. Otwieranie może wiązać
się z pokazywaniem swoich ran, ale będzie prowadzić
do zaufania, do robienia kroku do przodu w swoim życiu.
Podczas adoracji Wspólnota modliła się śpiewem, przy
pięknym akompaniamencie muzycznym. Obecna była
również modlitwa ciszy, modlitwa wstawiennicza
w przyniesionych intencjach. Spotkanie zakończyło się
błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu.
Cieszymy się z każdej obecnej osoby i czekamy na Was
w kolejny czwartek.
„O STRESIE – ZNASZ GO? – POROZMAWIAJMY JAK
SOBIE Z NIM RADZIĆ” – TAK BRZMIAŁ TEMAT
SPOTKANIA MŁODZIEŻY 23 PAŹDZIERNIKA …
…rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, która naturalnie
wycisza, następnie ks.Tomasz przedstawił temat i zachęcił do
wyrażenia swojego samopoczucia. „Gościem” specjalnym
była wiewiórka (Pręgowiec Amerykański), która została

wypuszczona w swoje środowisko przy Centrum Pastoralnym
– warto pamiętać o tym, że kontakt z naturą zmniejsza stres.
Liczna grupa młodych ludzi poprzez ćwiczenia w grupach,
takie jak: układanie zapałek w określonym czasie, rysowanie
stresu, naprzemienne omawianie prac i interakcje wewnątrz
grupy uczyła się, że poprzez zagospodarowanie czasu
pozostałego do ważnego (stresującego) wydarzenia można
ograniczyć napięcie. Służy temu również rysowanie, sport,
śmiech, techniki oddechowe.
Na koniec spotkania został odśpiewany Apel Jasnogórski.

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

• Potrzebna pani do sprzątania z doświadczenie na dwa/trzy
razy w tygodniu z okolic Lombard. Kontakt: Renata
(773)387)4597
• Potrzebna osoba do opieki starszej pani (j. angielski)
na dwie noce w tygodniu: środa/czwartek i czwartek/piątek
w godz. 10:30pm – 8:30am. Kontakt: Richard (630)6292384
• 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

