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
24 listopada – XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Wejście: Chrystus Wodzem (207)
Ofiarowanie: Bóg nad swym ludem (206)
Komunia św.: Idzie, idzie Bóg prawdziwy (138)
Dziękczynienie: Cóż Ci, Jezu, damy (191)
Zakończenie: Nie rzucim Chryste (325)
Czytania:
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
Psalm responsoryjny (122)
Idźmy z radością na spotkanie Pana

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
W pewnej chwili proszono mnie o modlitwę
za pewną duszę. Postanowiłam zaraz
odprawić nowennę do Miłosierdzia
Pańskiego i do tej nowenny dołączyłam
jedno umartwienie, to jest przez czas Mszy
świętej nosić na obu nogach łańcuszek.
Trzy dni już się ćwiczyłam w tym
umartwieniu, kiedy poszłam do spowiedzi i powiedziałam ojcu
duchownemu, że na domyślne pozwolenie podjęłam takie
umartwienie. Myślałam, że ojciec duchowny nic nie będzie
miał przeciw temu, a jednak usłyszałam rzecz przeciwną, to
jest, żebym bez pozwolenia nic sama nie czyniła. O mój Jezu,
i znowu samowola, ale nie zniechęcam się swymi upadkami,
wiem o tym dobrze, że jestem nędzą. Ze względu na zdrowie
nie otrzymałam pozwolenia i zdziwił się ojciec duchowny, jak
mogę bez jego pozwolenia ćwiczyć się w większych
umartwieniach. Przeprosiłam za swoją samowolę, a raczej za
kierowanie się pozwoleniami domyślnymi, i prosiłam o zmianę
na inne. (364)
ROZWAŻANIA:
XXXIV Niedziela Zwykła - Łk 23,35-43
Moc łaski Bożej
Żywa księga wieków zostawiła nam historię króla Ryszarda
Lwie Serce, który miał niezwykłej wartości diament.
Pewnego dnia na klejnocie powstała głęboka rysa. Król
zwołał najlepszych specjalistów, aby diamentowi przywrócili
dawny blask. Na nic zdały się ich wysiłki. Wreszcie
przyjechał szlifierz, geniusz w swoim zawodzie. Z podziwu
godną cierpliwością i wrodzonym talentem wyciął z
drogocennego kamienia cudowną różę, a był przy tym tak
zręczny, że z rysy zrobił łodygę i diament wyglądał jeszcze
piękniej niż przedtem.
Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy hołd
Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. „Żyć, to być z
Chrystusem; tam, gdzie jest Chrystus, tam jest życie i
Królestwo” naucza św. Ambroży. On jest Królem ludzkich
serc. Mocą swojej łaski sprawia, że skaza naszego egoizmu,
lenistwa, braku roztropności czy dobrej woli stanie się łodygą
róży. Jak w życiu łotra, który z krzyża usłyszał Jezusowe
zapewnienie: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz
w raju”.
Kiedy patrzymy na krzyż – znak naszej wiary – to naszą
uwagę przykuwa umieszczony nad głową Jezusa napis: „To
jest Król żydowski”. Na te słowa patrzyli członkowie Wysokiej
Rady, żołnierze, zgromadzeni ludzie – widziała go Matka
Jezusa. Co oznaczają te słowa? W mentalności ludzi
tamtych czasów, jak i w rozumieniu Rzymian, Jezus był
przywódcą zbuntowanych Żydów, żadnych władzy.
Oskarżony Mesjasz wskazuje tu jednak na niezrozumienie
ze strony jego oskarżycieli. Królowanie Jezusa nie opiera się
bowiem o ziemskie zasady czy przywileje, ale pochodzi z

wysoka. Królestwo Jezusa nie jest budowane na ziemskich
strukturach i ludzkich układach, lecz na trwałym fundamencie
miłości z Ojcem w mocy Ducha Świętego. Królowanie
Jezusa nie jest egoistycznym narzucaniem swej woli i
władzy, aby jak najbardziej wykorzystać poddanych, lecz jest
cierpliwym czekaniem na każdego, kto w swojej wolności i
pokorze zbliży się do Niego, aby zaczerpnąć ze zdrojów
zbawienia.
Jezus króluje z wysokości krzyża. To, co przez Jego
oprawców zostało przewidziane jako kara, poniżenie i
upokorzenie staje się znakiem mocy i panowania. Cierpiący
i wyszydzony Mesjasz i Wybraniec Boży w akcie swojej
całkowitej ofiary Miłości pokazuje moc chwały i majestat
zbawczego działania. Obelgi żydowskich przywódców
religijnych, żołnierzy i jednego ze złoczyńców, które mają
Jezusa upokorzyć w rzeczywistości stają się właściwymi
tytułami Jego tożsamości. Bóg ze zła wyprowadza dobro.
„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała
się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie
śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez
sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego (Rz 5,20).
Nasze codzienne życie ma być nieustannym poddawaniem
się królowaniu Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego pomocy
będzie możliwe wyzwolenie spod władzy własnych
grzechów, nieuporządkowanej miłości własnej, ambicji i
pożądań. Z wysokości krzyża pragnie On koić nasz ból,
opatrywać nasze poranione serca, pocieszać i przytulać do
swych zbawczych ran. Bo wartością zdolną uszczęśliwić
człowieka nie jest spokojne życie na ziemi, lecz pełnia życia
w królestwa Bożym. ks. Leszek Smoliński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
XXXIV Niedziela Zwykła – 24 listopada, Uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata
6:00pm (Sobota) +Leokadia Chlebowicz
7:00am +Stefania Gołębiowska w rocz. śmierci
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
Poniedziałek – 25 listopada
8:00am Za Parafian
8:00am ++Józef, Marianna i Tadeusz Kuczyńscy
7:00pm ++Janina Jakimiuk i Marian Świerzeski
7:00pm +Mieczysław Niemyjski
Wtorek – 16listopada
8:00am Za zmarłych z rodziny Kica, Multan i Szklanny

8:00am Za zmarłych z rodziny Krzak, Czarny i Garbacz
7:00pm +Filip Skibiński
7:00pm +Kamila Horczyk w 4 rocz. śmierci
Środa - 27 listopada
8:00am +Marianna Bargielska
8:00am +Józef Dziadkowiec
7:00pm +Leokadia Chlebowicz
7:00pm +Tadeusz Szlachta w 2 rocz. śmierci
Czwartek – 28 listopada, Thanksgiving Day
8:00am +Ewa Czyżycka w 2 rocz. śmierci i za zmarłych jej
rodziców: Emilia i Stanisław
8:00am +Helena Kamińska
10:00am O uzdrowienie dla Filipa
Piątek – 29 listopada
8:00am Dziękczynna wobec Boga Trójjedynego i Matki
Przenajświętszej za ocalenie życia w ciężkim wypadku
samochodowym
8:00am O Boże błogosławieństwo dla rodziny Suchola
7:00pm ++Jadwiga Koreń w 4 rocz. śmierci i Józef Koreń w 3
miesiące po śmierci
Sobota – 30 listopada
8:00am +Błażej Bieżychudek
9:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji
I Niedziela Adwentu – 1 grudnia
6:00pm (Sobota) +Jan Małyszko
7:00am +Władysław Laya w rocz. śmierci
9:00am +Zbigniew Gubała w 3 rocz. śmierci
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże dla Antosia z ok. 8 urodzin
1:00pm +Karol Zaleski
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O Boże błogosławieństwo i czyste serce dla
Aleksandry

SAKRAMENTY
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
Sakrament chrztu św. otrzyma w niedzielę, 8
grudnia: Cyprian Tram.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców
chrzestnych odbędzie się w środę, 4 grudnia
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 14 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 17 listopada: $10,796.00
Składka budowlana: $7,753.00
Pledges: $835.00

Kawiarenka: $280.00
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy złożyli swoje
zobowiązania (tzw. pledges) i w ostatnich tygodniach
przekazali pieniądze na spłatę długu naszego
kościoła: Przemysław i Karolina Wieclaw, Maciej i Katarzyna
Stanio, Beata i Leszek Szklanny, Grzegorz i Anna Kruczalak,
Tomasz i Magdalena Kaminski, Bronisław Pohl, Krystyna i
Adam Kielbania, Marek i Anna Dragowski, Kazimierz i Izabela
Wiatr, Jan i Danuta Morawa, Janusz i Janina Ptasznik,
Stanisław i Marzena Motyka, Grażyna i Jerzy Bigas, Krzysztof
i Renata Mierkowski, Wiesław i Alicja Przednowek, Bogdan
Marcinkowski i Ewa Bilicka, Rafal i Anna Kowal.
W niedzielę, 1 grudnia zostanie zebrana druga składka na
Fundusz Emerytalny dla Osób Zakonnych naszej Diecezji.
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!
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!
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
Księżom Chrystusowcom i Siostrom
Misjonarkom Chrystusa Króla w dniu ich
Święta Tytularnego życzymy, by Chrystus
Pan zawsze królował w ich życiu i obficie im
błogosławił, obdarzając potrzebnymi łaskami.
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...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE DLA PARAFII
W końcu po długich staraniach otrzymaliśmy
błogosławieństwo papieskie z okazji roku jubileuszowego
poświęcenia naszego kościoła.

MŁODZIEŻ
W tym tygodniu nie będzie
spotkania młodzieżowego ze
względu na Thanksgiving Day. W
grudniu w okresie Adwentu w
ramach spotkań młodzieżowych
zapraszam na Roraty w każdą
sobotę o godz. 6am a po nich na
śniadanko do Centrum Pastoralnego. 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 24 listopada odbędzie się
zbiórka MĘSKICH SKARPET, CZAPEK,
SZALIKÓW i RĘKAWICZEK dla
najuboższych i bezdomnych ludzi
w Chicago. 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.

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 tym tygodniu i w przyszłym nie będzie spotkania w
kościele ze względu na rekolekcje (27-30.11.2019) i
warsztaty (3-5.12.2019) w duchu ignacjańskim – szczegóły
na plakatach, w osobnej informacji w Biuletynie i na stronie
internetowej parafii https://milosierdzie.us/grupy/.
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

THANKSGIVING DAY
W czwartek, 28 listopada, w Dniu Dziękczynienia Msze św.
będą odprawione o godz. 8am i 10am; adoracja Najśw.
Sakramentu w kaplicy św. Faustyny rozpocznie się po Mszy
św. o godz. 8am, a zakończy o 6:30pm.
Biuro parafialne w czwartek będzie zamknięte.
ADWENT
Od następniej niedzieli, 1 grudnia, rozpoczyna się Adwent.
Roraty będą odprawiane o godz. 6am, dlatego w okresie
Adwentu Mszy św. o godz. 8am nie będzie.
RORATY
Od poniedziałku, 2 grudnia,
odprawiane będą w naszej Parafii
Roraty codziennie o godz. 6am.
Młodzież zapraszamy szczególnie w
sobotę (godz. 6am, a po Mszy św.
śniadanko w Centrum Pastoralnym).
Dzieci zapraszamy szczególnie w
środy na 7pm. Dzieci będą zbierały
puzzle (7 kawałków): 3 środy i 4

niedziele adwentowy – Msza św. o 11am. Puzzle naklejane
mają być na otrzymanych planszach i prosimy, by je przynieść
na pasterkę i zawiesić na wystawie: Moje przygotowanie na
przyjście Jezusa. Prosimy, by dzieci na każde roraty i Msze
adwentowe – 11am, przynosiły serduszka z napisanymi
dobrymi uczynkami i podpisane. Serduszka składamy w
pustym żłóbku, będą też one wykorzystane do losowania 15
figurek Matki Bożej. Figurki będą zabierane do domu i
przynoszone na najbliższe roraty lub najbliższą Mszę św.
adwentową
REKOLEKCJE ADWENTOWE
Parafialne rekolekcje adwentowe odbędą się w naszej Parafii
w dniach od 14 do 18 grudnia. Wygłosi je ks. Andrzej
Zagórski, saletyn.

Lombard. Po spotkaniu ze Świętym będzie możliwość
ciepłego posiłku (dzieci: $5, dorośli: $10).
ŚWIECE NA STÓŁ WIGILIJNY
8 grudnia po wszystkich Mszach św.
Siostry Misjonarki będą rozprowadzały
świeczki na sół wigilijny. Będzie to okazja
do wsparcia działalności Domu Samotnej
Matki prowadzonego przez Siostry. Za
wszelkie wsparcie tego dzieła składamy
serdeczne: „Bóg zapłać”.
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ W SZLACHETNEJ PACZCE

ADWENTOWE DRZEWKO ŻYCZLIWYCH SERC
Po raz kolejny w naszym kościele jest organizowane
„Drzewko Życzliwych Serc".
Jeśli masz pragnienie podzielania się z innymi, sprawienia
komuś radości w nachodzące święta, weź karteczkę z choinki
stojącej w przedsionku naszej świątyni.
Zakup “Gift Card” w danym sklepie i przynieś ją do kościoła
do niedzieli 23 grudnia.
Kartki z “Gift Card” lub gotówkę prosimy wrzucać do
specjalnego pudełka stojącego przy choince.
Będą nimi obdarowani potrzebujący i biedni ludzie. Prosimy
nie przynosić prezentów w innej postaci.
ŚWIĄTECZNE SIANKO
W III i IV niedzielę Adwentu (15 i 22
grudnia) młodzież naszej parafii będzie
sprzedawać w przedsionku kościoła
sianko na stół wigilijny.
KOPERTY NA TACĘ
W przedsionku kościoła są do odebrania
zestawy niedzielnych kopert. Bardzo
serdecznie prosimy o ich odbiór.
Koperty z numerem posiadają rodziny,
które są zapisane do naszej Parafii.
Osoby, które regularnie uczestniczą w życiu
naszej wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się do naszej
Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły.
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.

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.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
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.

ZAPRASZAMY NA:

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
psychologicznoterapeutycznej 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 w kościele.

WYDARZYŁO SIĘ...

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.
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

O WOLI BOŻEJ NA SPOTKANIU ODNOWY W DUCHU
ŚW.
W czwartek (14.11.2019) wieczorem Odnowa w Duchu Św.
spotkała się na Eucharystii. Bardzo ważne jest być w
rzeczywistości, w której jesteśmy, czyli w tu i teraz – tymi
słowami ks. Tomasz Pietrzak SChr rozpoczął homilię. Nasza
wyobraźnia nieraz wytwarza iluzje światów, nasze myśli
często bywają natarczywe. Ma to prawo być, więcej - warto
zobaczyć co to jest, o czym nas informuje. Zaakceptowanie
swojej rzeczywistości prowadzi do bycia obecnym w trwającej
chwili – w tu i teraz. W czytanej Ewangelii (Łk 17,20-25) padły
słowa: Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.
Królestwo Boże jest zawsze, nie musimy Go szukać daleko
czy w sanktuariach, ono jest w miejscu, w którym jesteśmy.
Walter Ciszek SJ w swojej książce „… bo Ty jesteś ze mną.
Duchowe świadectwo z Syberii” wielokrotnie opowiada o
działaniu Boga w Jego życiu, o trudności dostrzeżenia Boga
w codzienności, o tym jak trudno jest pozbyć się iluzji, że
zawsze to czego ja chcę jest wolą Bożą. Wolę zaś Boga
należy odnajdować w tym, co nas w tym momencie spotyka.
Temat woli Bożej w oparciu o wspomnianą książkę był
kontynuowany podczas drugiej części spotkania. Opiekun
Odnowy powiedział między innymi, że w życiu często
szukamy wow, uniesienia, którego człowiek doświadcza w
okresach heroizmu: mężczyźni, gdy zdobywają kobietę, a
kobiety, gdy rodzą dziecko. Jest to stan krótkotrwały, również
z powodu dużego wydatku energetycznego naszego
organizmu. Pojawia się on również w innych nowych
sytuacjach, np. przy wstępowaniu do wspólnoty, w nowej
pracy, w nowej grupie społecznej. Istotą życia, również
duchowego nie są jednak doznania emocjonalne, ale
szukanie tego, co jest życiodajne, co daje nam pokój nadzieję
i miłość. Po owocach poznajemy, co jest wolą Bożą. O. Walter

w książce przyznaje, że miał w swoim życiu ogromną
gorliwość trwania w różnych postach i wyrzeczeniach. Była to
jednak koncentracja bardziej na swoich wysiłkach niż na
działaniu Boga. Stąd podczas pobytu w więzieniu na
Łubiance Bóg dopuszcza sytuację, w której Walter Ciszek
łamie swoje zasady, zdradza je. Wówczas odkrywa On, że nie
Chrystus był w centrum Jego życia, ale On sam. Jest to punkt
zwrotny w życiu Waltera Ciszka, w szukaniu woli Bożej. Woli
Bożej, która jest miłością szukającą sposobu wyrażenia siebie
w konkretnych okolicznościach. Jak w tej sytuacji mam Ci
Boże służyć? Jak mam kochać? Odpowiedź na te pytania
pozwala na odnajdywanie woli Boga w naszym życiu.
Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu i zapraszamy
w kolejny czwartek.

SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE
Miniony tydzień obfitował w zabawy dla młodzieży. Najpierw
podczas środowego spotkania była pizza, coś do picia i...
dużo kreatywności - telefony komórkowe (cell phones)
okazały się dobrym narzędziem, aby zaangażować młodzież
do twórczej pracy, której efekty można obejrzeć na filmiku na
Fb. W sobotę zaś młodzież z naszej parafii bawiła się razem
z młodzieżą z parafii Trójcy św. na wspólnej zabawie
andrzejkowej. Dziękujemy ks. Piotrowi Janasowi SChr i
Wspólnocie z Trójcowa za zaproszenie i zorganizowanie
imprezy.

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

• Do wynajęcia pokój w Wheaton. Kontakt: Jurek (630)661-5177
• Potrzebna pani do serwisu sprzątającego z samochodem lub
bez, z możliwością zamieszkania. Kontakt: Helena (630)6610015 lub (630)661-5177
• Potrzebni opiekunowie do osób starszych na dochodzenie lub
zamieszkanie. Kontakt: Monika (773)865-6075
• Do sprzednia szafka z kryształami 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

