
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 
17 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła 
 

Wejście: Cały świat niech śpiewa tę pieśń (172) 

Ofiarowanie: Gdzie miłość wzajemna i dobroć (296) 

Komunia św.: Jezu miłości Twej (192) 

Dziękczynienie: Ojcze chwała Tobie (186) 

Zakończenie: Jezu, ufam Tobie (396) 

 

Czytania:   
Ml 3,19-20.1; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19 
 

Psalm responsoryjny (98) 
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
W przeddzień rekolekcji 
zaczęłam się modlić, żeby Pan 
Jezus udzielił mi choć trochę 
zdrowia, żebym mogła wziąć 
udział w tych rekolekcjach, bo tak 
się źle czuję, że może one mi 
będą ostatnie. Jednak skoro się 
zaczęlam modlić, zaraz uczułam 
jakieś dziwne niezadowolenie; 
przerwałam modlitwę prośby, a 
zaczęłam dziekować Panu za 
wszystko, co mi zsyla, poddając 
się zupełnie Jego świętej woli. Wtem uczułam w duszy głęboki 
spokój. 
Wierne poddawanie się zawsze i wszędzie woli Bożem, we 
wszystkich wypadkach i okolicznościach życia, oddaje Bogu 
wielką chwałę; takie poddanie się woli Bożej większą ma w 
Jego oczach wagę niż długie posty, umartwienia i 
najsurowsze pokuty. O, jak wielka jest nagroda za jeden akt 
miłosnego poddania sie woli Boga. (724) 
 

ROZWAŻANIA: 
XXXIII  Niedziela Zwykła Łk 21,5-19  
Czego  oczekujemy, co nam będzie dane? 

Jak my wyobrażamy sobie naszą przyszłość, nie tylko tę 
doczesną, ale również, a wręcz przede wszystkim, tę po 
naszym odejściu, zejściu czy, jak kto woli, śmierci ziemskiej? 
Jak to widzą autorzy Ksiąg Pisma Świętego? Co zapowiada 
Jezus Chrystus? Czy ostatnio modny temat Apokalipsy, 
czasów końca naszego świata, wyglądać będzie tak, jak to 
zapowiadają prorocy, fałszywi prorocy? Jak my sami to 
odbieramy? 
Czytania dzisiejszej niedzieli zachęcają nas do 
zastanowienia się nad prawdami o rzeczach ostatecznych: o 
śmierci, o sądzie, o niebie, o czyśćcu i piekle. Liturgia mówi 
nam o „Dniu Pańskim”, kiedy powróci Chrystus „w chwale 
sądzić żywych i umarłych”. Sąd nad każdym z osobna 
człowiekiem odbywa się na końcu jego ziemskiej 
pielgrzymki. Czy dla nas umrzeć znaczy w pewnym sensie 
doświadczyć końca świata? Bo przecież my za wszelką cenę 
chcemy ocalić nasze życie. 
Pozostaje dużo pytań, dużo przepowiedni. Tak się akurat 
składa, że my, chrześcijanie, mamy się kogo pytać. Mamy 
teksty i proroctwa, uświęcone, zapowiadające tę przyszłość, 
której mimo wszystko się boimy. W ten właśnie temat 
wprowadzają nas dzisiejsze czytania, które wieszczą, co nas 
czeka, jak mamy postępować, czego się wystrzegać, jak 
przygotować się do tych sytuacji. 
Prorok Malachiasz, który otwiera swoim wprawdzie krótkim, 
lecz dosadnym tekstem te rozważania, ostrzega nas przed 
pychą i krzywdzeniem innych. Mówi o tym w słowach 
zwięzłych, ale jakże wymownych. Ukazuje dwa żywioły – 

tel:(630)%20460-4544
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tel:(630)%20740-2749
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ogień i światło, które łączy z zapowiedzią sądu na końcu 
świata. Jedyną ochroną dla nas, wyznawców, jest miłość do 
Boga i oddawanie czci Jego Imieniu. 
Święty Paweł, napominając Tesaloniczan, a tym samym i 
nas, zachęca, by pracować, dawać pracę, a za 
niedopuszczalne uznaje wymigiwanie się od pracy i 
chełpienie się cudzym dorobkiem i uczynkami: „Tym przeto, 
nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, 
aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.” (2 Tes 3,12). 
Ewangelia to odpowiedź na problemy i pytania, które dręczą 
nas przez całe życie. Ale słowa Jezusa rozwiewają wszystkie 
wątpliwości dotyczące tego, co, jak i kiedy będzie, a 
jednocześnie tłumaczą, jak mamy postępować, czego się 
wystrzegać. Wierzącym w Niego, Chrystus daje obietnicę: 
„Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej 
obrony. Ja bowiem, dam wam wymowę i mądrość, której 
żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć 
ani się sprzeciwić.” (Łk 21,14-15) 
Dzisiaj środki masowego przekazu kierują wciąż naszą 
uwagę na sensacje, bazują na nich. A przecież nie sensacje 
dotyczące rozmiarów i rodzajów kataklizmów są ważne. 
Istotą jest człowiek i jego nawrócenie. A każdego z nas 
spotka los, jaki sobie przygotował swoim życiem, swoim 
postępowaniem, swoją wiernością Chrystusowi, mimo 
różnych burz życiowych. 
Jezu Chryste, pozwól nam tak zrozumieć każde Twoje 
słowo, każdą przypowieść, każdą Twoją naukę, by to nas 
stale przybliżało do Ciebie i pomagało z ufnością oczekiwać 
Twego powtórnego przyjścia na ziemię. Przez Chrystusa, z 
Chrystusem i w Chrystusie. Piotr Blachowski 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

XXXIII  Niedziela Zwykła – 17 listopada    
6:00pm (Sobota) +Halina Bukat w 2 rocz. śmierci 
6:00pm (Sobota ) +Józef Baran 
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   
 

Poniedziałek – 18 listopada, bł. Karoliny Kózkówny 
8:00am Za Parafian  
8:00am  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i 

Andrzeja i dla całej rodziny 
7:00pm ++Bożena i Stefan Wieczorek 
7:00pm +Bogusław Lipiński 
 

Wtorek  – 19 listopada 
8:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 

Matki Bożej dla Sylwii z ok. urodzin 
8:00am ++Domicela i Modest Krzak i za ich rodziców   
7:00pm +Maria Gorlewska 
7:00pm +Ryszard Mieszała w 1 rocz. śmierci 
  
Środa  - 20 listopada, św. Rafała Kalinowskiego 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marka 
7:00pm +Maria Burzawa w 1 rocz. śmierci i +Józef Burzawa 

w 4 rocz. śmierci 
7:00pm +Jan Kuc 
 

Czwartek – 21 listopada, Ofiarowanie NMP 
8:00am +Maria Rutkowska 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marzeny i jej 

nowo poczętego dziecka oraz o szczęśliwy poród 
7:00pm +Maria Kozub w 6 rocz. śmierci 
7:00pm O łaskę uzdrowienia dla Filipa 
 

Piątek – 22 listopada, św. Cecylii 
8:00am +Krzysztof Kijas w 1 rocz. śmierci 
8:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji 
8:00am Dziękczynn za zdrowie i błagalna o Boże 

błogosławieństwo i dalsze zdrowie dla Anny Pieczarka 
i jej rodziny 

7:00pm +Barbara Stawicka 
 

Sobota – 23 listopada 
8:00am +Jadwiga Chodakowska  
9:00am Dziękczynna Trójjedynemu Bogu i Matce 

Najświętszej za ocalenie żcyia w ciężkim wypadku 
  
XXXIV  Niedziela Zwykła – 24 listopada, Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata    
6:00pm (Sobota) +Leokadia Chlebowicz 
7:00am +Stefania Gołębiowska w rocz. śmiercia 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Misjonarek i 

Księży Chrystusowców z okazji tytularnego święta obu 
Zgromadzeń 

11:00am +Rafał Małyszko w 4 rocz. śmierci 
1:00pm ++Eleonora i Antoni Karwowski w rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Moniki w dniu urodzin  
 

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
Sakrament chrztu św.  otrzymają                  
w niedzielę, 24 listopada: Anthony 
Sokolowski i Adrian Anthony Domlewski; 
w niedzielę, 8 grudnia: Cyprian Tram. 
 

Najbliższe spotkanie dla rodziców                  
i rodziców chrzestnych odbędzie się w 
środę, 20 listopada o godz. 7:45pm w kaplicy  św. Faustyny 
w  kościele. 



 

Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
„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 
rodziców, opiekunów prawnych i kandydatów 
do Bierzmowania odbędzie się 12 grudnia o 
godz. 4:30pm w kościele (dla tych, którzy 
nie mogą 21 grudnia). Informacje o 
Bierzmowaniu znajdują się na stronie: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/.  
Uwaga! 16 listopada 2019 r. minął termin składania 
dokumentów do Bierzmowania, tym samym zakończył 
się czas zapisów do Bierzmowania w 2020 r. 
Termin Bierzmowania: 21 marca 2020 r. 
ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 
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 r. (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 r.  (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 10 listopada:  $10,295.00 
1 listopada, Wszystkich Świętych: $3,516.00 
Składka budowlana: $15,616.00 
Pledges: $1,062.00 
Kawiarenka: $600.00 
Sklepik: $2,086.00 
 

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, Jan i Maria Korus, Tomasz i Magdalena 
Kaminski, Bronisłw Pohl, Krystyna i Adam Kielbania, Marek i 
Anna Dragowski, Kazimierz i Izabela Wiatr, Witold i Ewa 
Mierzwa, Marta i Mariusz Wdowiak, Mieczysław i Jolanta 
Kaczmarczyk, Arkadiusz Ziwerniak i Monika Machnik, 
Andrzej i Anna Mozgala, Czesław i Ewa Burzawa, Stanisław i 
Alfreda Konieczek, Zbigniew Pacyniak i Teresa Hanek, 
Wojciech i Barbara Cholewa, Jerzy i Nina Bogucki, Robert i 
Urszula Kuczynski, Krzysztof i Justyna Golinski, Krystyna 
Dąbrowski, Maria Dusza, Daniel i Jadwiga Salaba, Jan i 
Danuta Morawa. 
 
W niedzielę,  24 listopada zostanie zebrana druga składka 
na Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. 
 

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 dzisiejszego zebraliśmy $33,877.00. 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! 
 

WITAMY NOWYCH PARAFIAN 
1. Dagmara i Damian Fijal  
2. Renata Okon i Jaroslaw Kozlowski  
3. Anna i Ted Cygan  
4. Ireneusz Kulesza i Joanna Gabrys 
5. Małgorzata i Patryk Stos  
6. Maria i Zbigniew Agolcer 
7. Tomasz i  Marta Chydzinski 
8. Barbara i Lukasz Mianowany 
9. Sylwia i Piotr Obiedziński 
10. Sabina i Tomasz Furman-Warias 
11. Mariai Zbigniew Agolcer 
12. Paweł Borys 

http://www.domowykosciol.org/
http://www.milosierdzie.us/
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13. Paulina i Maciej Wisniewski 
14. Agnieszka i Piotr Wolan 
15. Elżbieta i Wacław Adamusik 
16. Marzena Roubalik 
17. Angelika i Tomasz Szaraniec 
18. Dydo Joanna i Norbert Szpatkowski 
19. Małgorzata Mroz 
20. Andrzej i Jolanta Legutko 
21. Katarzyna Leśniak i Tomasz Soja 
22. Izabela i Ryszard Puskarz  
23. Monika i Andrzej Midura 
24. Joanna i Adam Szwarczewski 
25. Katarzyna i Thomas Opozda 
26. Jolanta i Grzegorz Tabaczewski 

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

 
Z ŻYCIA PARAFII 

   
 

 
  
ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA FACEBOOK'U  
Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i biuletyny. 
Zapraszamy do polubienia: "Parafia Miłosierdzia Bożego                    
w Lombard" 
 

Adres naszej strony parafialnej:  
www.milosierdzie.us. Na stronie internetowej, 
www.milosierdzie.us, istnieje możliwość finansowego 
wspierania naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE"  przez 
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. Dziękujemy                          
za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać! 
 
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... 
       
WYPOMINKI 
W przedsionku kościoła wyłożone są kartki                                     
wypominkami z kopertami. Prosimy wypisać imiona swoich 
zmarłych na kartkach, włożyć do koperty i wrzucić je do 
koszyka podczas zbierania kolekty lub przynieść do zakrystii. 
Za zmarłych wyczytywanych z wypominek będziemy się 
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.  
Dusze czyśćcowe nie mogą jjuż niczego dla siebie zrobić. 
Warto pamiętać, że pomagając duszom czyśćcowym, 
zyskujemy ich wstaweiennitwo w naszych zwykłych sprawch 
życiowych, w momencie śmierci, jak i po niej. 
 
KALENDARZ PARAFIALNY 
Biznesy, które chciałyby 
sponsorować Kalendarz 
Parafialny i umieścić 
swoją reklamę, proszę 
zgłaszać się do 
Agnieszki Stankiewicz: 
(630)863-3933.  
Koszt $500.00 za 1/6 strony plus na każdej stronie w stopce. 
 
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 21 listopada zapraszam na Mszę św. o godz. 
7pm do kościoła, a następnie na adorację 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 
 
MŁODZIEŻ 
Zapraszam młodzież 20 listopada do Centrum 
Pastoralnego o godz. 7:45pm na spotkanie: Kreatywna 
twórczość – będziemy tworzyć zaproszenie na roraty. 

http://www.milosierdzie.us/
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https://milosierdzie.us/grupy/


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  
 
 AKCJA SKARPETKA  
W  niedziele 17 i 24 listopada odbędzie 
się zbiórka SKARPET, CZAPEK, 
SZALIKÓW i RĘKAWICZEK dla 
najuboższych i bezdomnych ludzi                  
w Chicago. Prosimy o zakup męskich- 
ciepłych 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 
poświęcenia 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 odbywa się 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. 

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). 
 
ZBIÓRKA ZYWNOŚCI DLA MOP 
Drodzy Parafianie i Przyjaciele MOP,   
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji 
zbiórki żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby dla 
Misjonarzy Ubogich podczas ostatnich kilku tygodni. Już w 
zeszłą środę udało nam się wysłać dary na Haiti, gdzie 
misjonarze z niecierpliwością oczekują nadejścia dwóch 
kontenerów. Dziękujemy za modlitwę, dobre słowo, dary 
żywności oraz ofiary pieniężne. Misjonarze Ubogich 
codziennie modlą się za wszystkich darczyńców. Wasza 
dobroć, jest zródłem nadziei dla naszych braci i sióstr 
żyjących w krajach dotkniętych głodem, klęskami 
żywiołowymi, korupcją oraz przestępczością. Niech Pan Bóg 
wynagrodzi Wam za miłość i miłosierdzie jakie okazaliście 
biednym i chorym w krajach misyjnych! Wolonatriusze MOP 
Serdecznie pozdrawiam,  Marta Robak: 847-312-6144 
martarobak@yahoo.com 

https://milosierdzie.us/grupy/
http://bit.ly/2w65Pow
http://www.springfoundation.org/
mailto:martarobak@yahoo.com


 

 
 

ZAPRASZAMY NA: 

1. REKOLEKCJE W DUCHU IGNACJAŃSKIM 27–30 
LISTOPADA  2019 r.   

MIŁOŚĆ BOGA DO MNIE. AMDG – zostały ostatnie wolne 
miejsca.  
Są to rekolekcje w całkowitym milczeniu, z wyłączonym 
telefonem komórkowym. Zaczynamy w środę 
zakwaterowaniem od godz. 6pm do 7:30pm. Kończymy w 
sobotę lunchem. Zabierz ze sobą Pismo św., zeszyt, długopis, 
budzik (nie w telefonie). 
MIEJSCE: Dominican Sisters, 9000 West 81st Street, Justice, 
IL 60458 
ZAPISY: Koszt $310 (w tym pokryte są koszty 3 noclegów, 
wyżywienia – 8 posiłków; kawa i herbata cały czas – prosimy 
zabrać swoje termosy/kubki termiczne). Kontakt: Dorota 
Pruszynski (708)638-2570.  
 

2. WARSZTATY DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ 3-5 
GRUDNIA 2019 r. od 7pm do ok. 9pm. 

PRZEWIDYWAĆ I PLANOWAĆ, CO MA SIĘ ROBIĆ, A PO 
ZROBIENIU ZBADAĆ TO I OCENIĆ – OTO 
NAJPEWNIEJSZE ZASADY DOBREGO DZIAŁANIA.  ŚW. 
IGNACY LOYOLA 

poznać, pogłębić znajomość duchowości 
stworzonej przez św. Ignacego Loyolę – 

przyjdź, czekamy na Ciebie 
MIEJSCE: King’s Hall Banquets, 1000 N Rohlwing Rd., 
Lombard, IL. 

KOSZT uczestnictwa w 3 dniowym warsztacie: $50. Płatność 
przed rozpoczęciem warsztatu w pierwszym dniu. 
Warsztaty stanowią integralną całość. Nie ma możliwości 
zapisywania się w trakcie trwania warsztatów. Dla każdego 
jest miejsce. 
Rekolekcje i warsztaty poprowadzą: ks. Tomasz Pietrzak 
SChr i Agnieszka Matczak.  
 
PORADY TERAPEUTYCZNE 
Osoby chętne, potrzebujące rozmowy, pomocy 
będą mieć możliwość skorzystania z 
jednorazowej konsultacji/porady psychologiczno-
terapeutycznej u pani Agnieszki Matczak w terminach: w 
niedziele 24 listopada i 1 grudnia w godz.: 9am – 12pm oraz 
3pm – 4:30pm. Konsultacje będą odbywać się w pokoju na 
chórze. 

 

WYDARZYŁO SIĘ... 
BYĆ UWAŻNYM – SPOTKANIE MODLITEWNE ODNOWY 
W DUCHU ŚW. 
Wieczorna Eucharystia w czwartek (7 listopada 2019) 
zapoczątkowała cotygodniowe spotkanie Odnowy. Jezus 
jest uważny – od tych słów ks. Tomasz Pietrzak SChr 
rozpoczął swoją homilię. Jezus zauważa jedną zagubiona 
owcę, Jezus zauważa jedną zgubioną drachmę (por. Łk 
15,1-10). Jezus cieszy się z każdego jednego grzesznika, 
który przychodzi do Niego, który się nawraca. Nawraca, 
czyli powraca do Jezusa, do Prawdy. Nawrócenie oznacza 
zmienić swoje myślenie, zmienić swój umysł. Bóg cieszy się 
z każdego nawróconego człowieka. Bóg jest pełnią radości, 
pełnią miłości. Jeżeli w takiego Boga wpatrujemy się, 
jesteśmy uważni na Jego działanie zaczynamy być coraz 
bardziej otwarci na innych, zauważamy tych, których 
niejednokrotnie nie chcieliśmy widzieć. Nie żyjemy bowiem 
dla siebie ani nie umieramy dla siebie. 
Uważność była również tematem drugiej części spotkania – 
medytacji ignacjańskiej perykopy Łk 20,27-38. Stąd prośba 
wyrażona w modlitwie brzmiała: o zdolność zauważania. 
Opiekun Odnowy poprowadził wprowadzenie do medytacji, 
czyli przedstawił tzw. puncta. Dotyczyły one: zauważania 
swoich myśli, zauważania różnicy w logice myślenia 
ludzkiego i Bożego; zmartwychwstania – zauważania 
doświadczania jego już teraz poprzez np. przyjmowanie 
Komunii św. Wspólnota została również zaproszona do 
kontemplowania spotkania z żywym Bogiem. 
Modlitwa ciszy, praktykowana podczas spotkań Odnowy 
coraz bardziej uzdalnia każdego do bycia w tzw. tu i teraz, 
które jest jedyną realną teraźniejszością, w której można 
doświadczać Życia i żywego Boga. 
Wspólnota cieszy się każdą nową osobę, która dołącza do 
spotkań, zauważa każdego, kto przychodzi, by razem 
dzielić się swoim życiem z Boga i w Bogu. 



 
 

 
 
SPOTKANIE MŁODZIEŻY 

 
Ostatnie spotkanie młodzieży (6 listopada) miało na celu 
przybliżenie umiejętności słuchania, zrozumienia i 
odpowiedniej reakcji, mówiąc jednym zdaniem komunikacji 
interpersonalnej. Nabiera to szczególnego znaczenie, jeśli te 
umiejętności dotyczą relacji: rodzic – młody człowiek. Dobrze 
jest w każdym wieku doskonalić te umiejętności, jest to 
zadanie dla nas dorosłych i naszych dzieci. Nasze spotkanie 
zakończyliśmy modlitwą.  
 

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. 

https://milosierdzie.us/grupy/
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
https://milosierdzie.us/grupy/


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 życ ́ – 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 
• Do sprzednia szafka z krystałami lub bez, w dobrym stanie. Cena 

do uzgodnienia. Kontakt: Anna (630)495-2798 

• 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 

mailto:pdw10@sbcglobal.net

