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
10 listopada – XXXII Niedziela Zwykła
Wejście: Pokładam w Panu ufność mą (312)
Ofiarowanie:
W Tobie żyję, w Tobie Panie
W Tobie umieram, w Tobie zmartwychwstaję x3
Komunia św.: Ja wiem, w kogo ja wierzę (140)
Dziękczynienie: Jezusowi cześć i chwała (181)
Zakończenie: Boże, coś Polskę (323)
Czytania:
2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38
Psalm responsoryjny (17)
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
Córko Moja, mam ci coś powiedzieć. –
Odpowiedziałam: Mów, Jezu, bom
spragniona słów Twoich. – Nie podoba
Mi się, że się kierujesz tym, że dla
szemrania sióstr nie przyjęłaś spowiedzi
ojca Andrasza w celi; wiedz o tym, że
przez to dałaś im większy powód
szemrania. - Wielkim uniżeniem
przeprosiłam Pana. O Mistrzu mój,
strofuj mnie, nie przepuszczaj mi niczego i nie dozwól mi
błądzić. O mój Jezu, kiedy jestem nie zrozumiana, a dusza
moja umęczona, pragnę chwile pozostać sama tylko z Tobą.
Mowa śmiertelnych nie pocieszy mnie; nie przysyłaj mi, o
Panie, takich posłów, którzy mówią mi tylko sami od siebie,
co im podyktuje ich własna natura. Tacy pocieszyciele męczą
mnie bardzo.(1460-1461)
ROZWAŻANIA:
XXXII Niedziela Zwykła - Łk 20,27-38 – Bóg dla żywych
Sprawa była głośna w mieście. To się nie powinno zdarzyć.
Całe szczęście, że nie dostało się to do gazet, bo firma byłaby
skończona. A najdziwniejsze, że to sam właściciel, nie żaden
z pracowników. W końcu człowiek, który od lat pracuje w
branży pogrzebowej powinien nad sobą panować.
- Nie wytrzymałem - tłumaczył potem księdzu. - No ileż
można. Rozumiem płakać na pogrzebie. Ale takiej histerii nie
jestem w stanie znieść.
Ksiądz, który odprawiał ten pogrzeb, kiwał niezdecydowanie
głową. Głupio mu było przyznać, że sam też był na progu
wytrzymałości i miał ochotę zareagować znacznie ostrzej. Nie
wyglądało to na chrześcijański pogrzeb. Wcale się nie dziwił,
gdy szef firmy pogrzebowej powiedział do matki zmarłego:
„Czemu pani tak strasznie krzyczy przeciw Bogu? Nie wierzy
pani w zmartwychwstanie czy co?”
Podobno na tle innych krajów europejskich Polska wygląda
całkiem nieźle. Około 65 procent Polaków deklaruje w
sondażach, że wierzy w zmartwychwstanie ciała. Jak sobie z
tą prawdą wiary radzi pozostałe 30 procent osób podających
się za katolików, nie wiadomo. W życie wieczne wierzy trochę
więcej Polaków - niespełna 72 procent.
Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie od początku
napotykała na duży opór. Największe niepowodzenie św.
Pawła Apostoła związane jest z głoszeniem tej prawdy. „Gdy
[Ateńczycy] usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się
wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym
razem»” (Dz 17,32).
„W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie spotyka więcej
sprzeciwu niż w stosunku do zmartwychwstania ciała” odnotował św. Augustyn.
Okazuje się, że dzisiaj wielu ludzi myli zmartwychwstanie z
reinkarnacją. Pytani, jak to będzie z tym zmartwychwstaniem

rozkładają bezradnie ręce. Stają wobec fundamentalnego
pytania: „Co to znaczy zmartwychwstać?”.
Szukając odpowiedzi na to pytanie najpierw trzeba
zrozumieć, co to znaczy umrzeć. Kościół wyjaśnia, że w
śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka
ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie
z Bogiem. Dusza jednak trwa w oczekiwaniu na ponowne
zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem.
W jaki sposób dokonuje się zmartwychwstanie? Jezus
zmartwychwstał we własnym ciele, pokazywał Apostołom
ślady po ranach zadanych mu na krzyżu. Jednak było to ciało
przemienione. Mógł na przykład przechodzić przez zamknięte
drzwi.
Sobór Laterański IV w XIII stuleciu zapewniał: „Wszyscy
zmartwychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz”.
Będzie to jednak ciało przekształcone w „chwalebne ciało”
(Flp 3,21), w „ciało duchowe” (1 Kor 15,44).
To, jak dokona się zmartwychwstanie naszych ciał, które
ulegają zniszczeniu po śmierci, jest tajemnicą. Jedno jest
pewne. Zmartwychwstaniemy, bo nasz Bóg jest Bogiem
żyjących.
Zmartwychwstaniemy,
bo
Chrystus
zmartwychwstał. Zmartwychwstanie jest pewne nawet dla
tych, którzy w nie nie wierzą. ks. Artur Stopka

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada
6:00pm (Sobota) ++Maria i Jerzy Szlifierscy
7:00am W intencji zmarłych polecanych 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
Poniedziałek – 11 listopada, św. Marcina z Tours, biskupa
8:00am Za Parafian
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i uwolnienie z nałogów dla Rafała
7:00pm +Czesław Świderski w 8 rocz. śmierci
7:00pm +Józef Płaszewski w 1 rocz. śmierci
Wtorek – 12 listopada, św. Jozafata biskupa i męczennika
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła
Rzeszutek w dniu 50 urodzin
8:00am +John Medenis
7:00pm +Maria Pawula, +Janina Postawa i +Jan Stolarczyk
7:00pm +Władysław Opalacz
Środa - 13 listopada, św. Benedykta, Jana, Mateusz, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczenników polskich
8:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Sylwii i Grażyny Faszczewskiej oraz dla

Ani Hejman
7:00pm +Marian Tarnowski w 18 rocz. śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Pauliny w dniu urodzin
Czwartek – 14 listopada
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz
zdrowie dla Andrzeja Nobis
7:00pm +Zdzisław Drelich
7:00pm Za przyjaciół i dobrodziejów parafii
Piątek – 15 listopada
8:00am +Szczepan Wolski
8:00am +Adolf Urbanowicz
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Maii Budz w 2 rocz.
urodzin
Sobota – 16 listopada
8:00am ++Maria i Tadeusz oraz Stanisław Moskała
9:00am ++Rodzice: Elżbieta i Jan; ++teściowie: Tomasz i
Marianna i + Edmund
XXXIII Niedziela Zwykła – 17 listopada
6:00pm (Sobota) +Halina Bukat w 2 rocz. śmierci
7:00am Zmarli z rodziny Pasek
9:00am ++Anna i Józef Paluch, +Mirosław i Paweł Lenkiewicz
oraz za zmarłych z rodziny: Gontarków, Dziaków i
Dróżgów
11:00am +Miroslaw Wójtowicz w 5 rocz. śmierci
1:00pm +Sławomir Madej w 12 rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Genowefa Wójcik, ++Danuta i Kazimierz Rejman

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św.
otrzymają
w niedzielę 24 listopada: Anthony
Sokolowski.
Najbliższe spotkanie dla rodziców
i rodziców chrzestnych odbędzie się w
środę, 24 listopada o godz. 7:40pm w
kaplicy św. Faustyny w kościele.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowywaniu dzieci w wierze.
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! 16 listopada 2019 r.mija termin składania
dokumentów do Bierzmowania. 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.

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!
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...

Z ŻYCIA PARAFII

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 14 listopada zapraszam na Mszę św. o godz.
7pm do kościoła, a następnie na konferencję: Jak
odnajdywać wolę Bożą – na podstawie książki będącej
duchowym świadectwem Sługi Bożego Waltera J.Ciszka
SJ „…bo Ty jesteś ze mną.”
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\

ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA FACEBOOK'U
Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i biuletyny.

MŁODZIEŻ
Zapraszam młodzież 13 listopada do Centrum
Pastoralnego o godz. 7:45pm na spotkanie tylko na
wesoło: Śmiech to zdrowie… Stali bywalcy spotkań –
zaproście i przyprowadźcie chociaż jednego nowego kolegę/

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 3 listopada: $10,430.00
Katolicka Kampania na Rzecz Rozwoju Człowieka:
$2,811.00
W niedzielę, 17 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!

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
ANDRZEJKI DLA MŁODZIEŻY
Zapraszamy młodzież w wieku 12-18 lat na zabawę
andrzejkową 16 listopada od 7pm do 9:30pm do parafii Św.
Trójcy, 1118N. Noble St., Chicago, IL. 60622-415, koszt $5;
dojazd we własnym zakresie.
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 z naszej parafii
wyjdzie na ulice Chicago, żeby dotrzeć do najbardziej
potrzebujących i porozdawać te nasze dary. Serdecznie
zapraszamy do poświecenia czasu i włączenia się do
pomocy.
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 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 rodzinę 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.
JUBILEUSZ SIÓSTR MISJONAREK
17 listopada, w niedzielę na Mszy św. o godz. 3:30pm
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla pracujące w USA i
Kanadzie,
wraz
z
przełożoną
generalną:
Matką Ewą Kaczmarek MChR, celebrować będą 60-lecie
istnienia Zgromadzenia Sióstr. Zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy.
Ojciec Ignacy
Posadzy SChr,
Założyciel
Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla
dla Polonii
Zagranicznej.
Zgromadzenie
Sióstr zrodziło się z inspiracji kard. Augusta Hlonda,
założyciela Towarzystwa Chrystusowego. Pierwsze wzmianki
o potrzebie żeńskiego zgromadzenia pochodzą już z 1936
roku. W 1947 roku ksiądz Prymas przekazał ojcu Ignacemu
Posadzemu - generałowi Towarzystwa Chrystusowego - list
ks. Ziei, polecający p. Łucję Górską do współpracy, ze
słowami: „sprawa w tej chwili nie wydaje się aktualną,
ale warto te inspiracje poznać, by nimi w chwili Bożej
pokierować". Na innym miejscu kard. Hlond powiedział:

„Siostry mogą piękną rolę odegrać, jako pomoc w pracy
duszpasterskiej".
W 1958 roku o. Ignacy uznał, że chwila sposobna nadeszła
i zaczął gromadzić kandydatki do nowego żeńskiego
zgromadzenia.
Pierwszym domem Sióstr zostaje dworek w Morasku,
przekazany nowemu Zgromadzeniu przez Towarzystwo
Chrystusowe.
21 listopada 1959 roku - Kościół zatwierdził nowe
Zgromadzenie na prawie diecezjalnym. Zaczęły napływać
dziewczęta chętne poświęcić się służbie dla naszych rodaków
- emigrantów. O. Posadzy zapalał je duchem misyjnym
oraz gorliwością w służbie Bogu i Polonii.
Ważny moment w rozwoju Zgromadzenia miał miejsce
w lipcu 1978 roku, gdy pierwsze Misjonarki Chrystusa Króla
opuściły Ojczyznę, by udać się do braci emigrantów
w dalekiej Kalifornii. W następnych latach nastąpiły dalsze
wyjazdy Sióstr na kolejne placówki Zgromadzenia. Obecnie
pracujemy na 33 placówkach zagranicznych: w Wielkiej
Brytanii, Australii, Białorusi, Brazylii, Kanadzie, Niemczech,
Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, we Włoszech, w
Belgii oraz w Grecji. Nasza posługa jest zróżnicowana,
w zależności od potrzeb oraz rodzaju środowiska polonijnego
w danym kraju.
Zgromadzenie obecnie liczy: 187 sióstr wieczystek, 16 sióstr
juniorystek, 6 nowicjuszek, 6 postulantek
Z tej liczby 107 sióstr pracuje na placówkach zagranicznych
Zgromadzenia.

„Wszystko dla Boga i Poloni Zagranicznej” to nasze
zawołania. Wszystko więc, co czynimy - nasze modlitwy
i prace - ofiarujemy za Rodaków rozsianych po wszystkich
kontynentach świata.
ŚW. MIKOŁAJ W PARAFII
8 grudnia, w niedzielę po Mszy św.
o godz. 11am przybędzie do naszej
parafii św. Mikołaj. Zapraszamy
wszystkie dzieci na spotkanie ze św.
Mikołajem, który obdaruje dzieci
drobnym prezentem. Spotkanie
odbędzie się w King’s Hall

Banquets, 1000 N Rohlwing Rd. Lombard. Po spotkaniu ze
Świętym będzie możliwość ciepłego posiłku (dzieci: $5,
dorośli: $10).

WYDARZYŁO SIĘ...

O CZASIE CZAS Z MŁODZIEŻĄ
Poczucie dobrego CZASU towarzyszyło nam podczas…
spotkania młodzieży (w środę 30 października), które
rozpoczęło się przygotowaniem sali: przyniesieniem krzeseł,
rozstawieniem stołów, tak, aby każdy miał swoje miejsce a
przez to czuł się bardziej u siebie. Po przywitaniu
podzieliliśmy się spostrzeżeniami odnośnie CZASU: jak
płynie, jego względności, różnym podejściom do tematu w j.
polskim i angielskim. Było to sposobem zauważenie tego
innego CZASU – Bożego CZASU i naszej przemijalności.
Młodzież została zaproszona do napisania imion swoich
zmarłych. Następnie po odśpiewaniu pieśni „Zwycięzca
śmierci” pomodliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia
wyczytując imiona bliskich zmarłych pomiędzy dziesiątkami.
Na koniec ks.Tomasz pobłogosławił wszystkich uczestników
spotkania.
Co mnie to obchodzi… jeśli dobrze cię rozumiem …
CZYLI O KOMUNIKACJI Z INNYMI - SPOTKANIE
ODNOWY

Zanim w czwartek 31 października Odnowa mogła
doświadczyć ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej,
najpierw zgromadziła się na Eucharystii. „Nic nie może nas
oddzielić od miłości Chrystusa” te ważne słowa św. Pawła z
I czytania (por. Rz 8,31b-39), stały się głównym tematem
homilii ks. Tomasza Pietrzaka SChr. Warto pamiętać te
słowa, zwłaszcza kiedy mamy obniżony nastrój, kiedy włącza
się nostalgia w tych pierwszych listopadowych dniach. Warto
też o nich pamiętać w radosnych chwilach, kiedy zdobywasz
świat i wszystko się przed Tobą otwiera. Bóg mówi, że nic
nie może nas odłączyć od Jego miłości, choć ja sam mogę
się blokować na miłość. Decyzja należy do mnie czy
wybieram: otwartość na miłość, nadzieję czy zamykam się
na to. Moja normalność ma zachęcać innych do większej
wiary w Boga, który jest dobry i jest Życiem!

Druga część spotkania była okazją do zetknięcia się z
tematem komunikacji poprzez ćwiczenia. Jedno z nich
pokazało, jak trudna jest sztuka słuchania i usłyszenia tego,
co druga osoba chce przekazać. Uczestnicy spotkania
warsztatowego uczyli się w tym ćwiczeniu używać parafrazy,
czyli powtarzać własnymi słowami sens wypowiedzi
rozmówcy. Innym ćwiczeniem była znana prawie wszystkim
z dzieciństwa zabawa w głuchy telefon, która dała dużo
radości, ale pokazała również jak łatwo dochodzi do
zniekształceń tego co słyszymy i przekazujemy dalej.
Komunikacja choć towarzyszy nam od urodzenia jest trudną
sztuką. Najważniejsze wydaje się jednak zachowanie
szacunku dla drugiego, dla jego zdania, klarowność
wypowiedzi i uważność w słuchaniu i dobieraniu
odpowiednich słów.

Dziękujemy, że byliście i zapraszamy w czwartek na kolejne
spotkanie Odnowy.
CZUWANIE ZADUSZKOWE
2 listopada, w sobotę o godz. 9pm rozpoczęło się, jak co
roku, Czuwanie Zaduszkowe. Wielu parafian i gości
uczestniczyło w tym modlitewnym spotkaniu. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
Czuwania.

PRZYJĘCIE NA KANDYDATÓW
W niedzielę 3 listopada na Mszy świętej o godz. 11am odbyła
się uroczystość oficjalnego rozpoczęcia przygotowania do
posługi ministranta naszych kandydatów. Udział wzięło 34
chłopców, którzy zgłosili swoją chęć zostanie ministrantem.
Chłopcy otrzymali białe szarfy, które zostały nałożone przez
ks. Proboszcza.
1. Archacki Adam
2. Archacki Damian
3. Bugaj Jan
4. Chęciek Antonio
5. Chrzanowski Krystian
6. Dubiel Daniel
7. Gutka Oliver
8. Jurasek Jan

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Karasiewicz Jan
Kozioł Krzysztof
Kozminski Fabian
Kras Aleksander
Kras Mateusz
Kwaśniak Michał
Majchrowski Michał
Markowicz Maximilian
Michalski Philip
Motyka Oliwier
Panek Maxim
Petrun Daniel
Plewa Patrick
Porebski Adrian
Pruszkowski Adrian
Sak Kevin
Staniszewski Aleksander
Stachura Hubert
Smoter Jacob
Stanio Aleksander
Stankiewicz Filip
Szczurek David
Szczurek Patrick
Wiecław Anthony
Wojtaszek Czesław
Zalewski Gabriel

Kandydaci odmówili modlitwę, aby ten czas przygotowania się
do posługi ministranta był czasem dobrym i błogosławionym.
Bogu niech będą dzięki za naszych kandydatów i całą służbę
liturgiczną ołtarza. Bóg zapłać rodzicom, którzy tworzą wraz z
synami naszą ministrancką wspólnotę i także biorą udział w
posłudze ministranckiej poprzez przywożenie i pilnowanie
grafiku zbiórek i posługi. Drodzy parafianie otoczmy naszą
modlitwą 34 kandydatów, ich rodziny, a także naszą całą
wspólnotę minitrancką. Zachęcam także do modlitwy o
powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej i
minitranckiej. Bóg zapłać! ks. Krzysztof Janicki SChr

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)6169284. 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

• Szukam pracy do starszej osoby z zamieszkaniem. 5-6 dni,
dobre referencje, jęz. angielski i polski. Kontakt: Krystyna
(773)314-7835
• Potrzebna osoba do pomocy na kuchni w King’s Hall Banquets,
1000 N Rohlwing Rd, Lombard. Kontakt: Jola (630)740-2749
• Potrzebna pani do sprzątania z doświadczeniem 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)629-2384
• 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)999-0301
• 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

