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
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

1 grudnia – I Niedziela Adwentu, Rok A
Wejście: Niebiosa rosę (23)

Ofiarowanie: 1. Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest w Nim serca moc! x2
2. Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy! x2
Komunia św.: Pan zstapił z nieba (156)
Dziękczynienie: O Ty, co mieszkasz sam (187)
Zakończenie: Zdrowaś bądź Maryja (34)
Czytania:
Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
Psalm responsoryjny (122)
Idźmy z radością na spotkanie Pana

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny
W pewnej chwili dał mi Jezus poznać, że
kiedy Go proszę w intencji, jaką mi nieraz
polecają, jest zawsze gotów udzielać
swych łask, tylko dusze nie zawsze chcą
je przyjąć. – Serce Moje jest przepełnione
miłosierdziem wielkim dla dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć,
że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich
wypłynęła z serca Mojego krew i woda, jako z krynicy
przełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum
jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale
one niechcą ich przyjąć. Przyjamniej ty przychodź do Mnie jak
najczęściej i bierz, te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym
pocieszysz serce Moje. (367)
ROZWAŻANIA:
I Niedziela Adwentu - Mt 24,37-44
Cicho, cichutko, cichuteńko
A może po postu pomilczeć? Odrzucić złe słowa, złe gesty,
złe myśli? Bo przychodzi do nas i nastaje w nas taki czas,
kiedy zaczynamy odczuwać te wszystkie złe sprawy, a
krótkie dni i chłód potęgują nasze doznania. Szukamy
instynktownie czegoś, co by nas pobudziło, co pozwoliłoby
nam być pełnymi werwy i gotowymi do działania, a zarazem
radosnymi. Czegoś, co mogłoby nas odnowić i zaszczepić w
nas nadzieję i siłę. Nie chodzi tu jednak ani o depresję
jesienną, ani o chandrę.
Adwent to radosny czas oczekiwania na dzień Bożego
Narodzenia. Tylko Bóg wie dokładnie, ile jeszcze pozostało
przed nami Adwentów. Czy każdy z dotychczas przeżytych
stał się dla nas zaczynem nowego życia, zaowocował
wzrostem wiary, nadziei, miłości? Na to pytanie każdy musi
sam sobie odpowiedzieć. Dlatego dobrze by było usiąść i
pomilczeć, przeanalizować wszystko, co wokół nas się dzieje
i zastanowić się nad naszym dalszym bytem. I niezależnie
od tego, jak odpowiedź będzie brzmiała, wszyscy przecież
chcemy otrzymać kolejną szansę dobrego przeżycia
Adwentu.
Prorok Izajasz mówi nam: „Tyś, Panie, naszym Ojcem,
"Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne. … Panie, Tyś
naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem
rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.” (Iz 63,16c;64,7). Skoro
mamy Odkupiciela, którego przyjście będziemy świętować
za cztery tygodnie, to powinniśmy wykorzystać czas
oczekiwania na przygotowanie.
W tym właśnie przygotowaniu wspomaga nas Słowo
wysłuchiwane podczas liturgii Słowa przez cały czas
Adwentu. Od nas zależy, co zapamiętamy i co wprowadzimy
w czyn. To przecież do nas św. Paweł mówi: „Bogu mojemu
dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie
Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we

wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo
świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie
brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia
się Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1 Kor 1,4-7).
Wzbogaceni jesteśmy we wszystko, ale musimy popracować
nad sobą, by łaska wydała widoczne owoce.
Dlatego też w Ewangelii na dzisiejszy dzień słyszymy o
potrzebie czujności, o potrzebie czuwania, co jednocześnie
rozumiane powinno być jako gotowość na Paruzję.
Ewangeliczne słowa o czuwaniu trafiają w samo sedno
problemu przygotowania. Słysząc o potrzebie czujności, o
potrzebie czuwania, powinniśmy zdawać sobie sprawę z
tego, że słowa te dotyczą naszej gotowości na ponowne
przyjście Pana, na Paruzję. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o
pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy,
nie zastał was śpiących.” (Mk 13,35-36). Mamy być gotowi
zawsze i w każdej chwili, abyśmy na polecenie „Czuwajcie”
mogli odpowiedzieć zgodnie z prawdą: czuwamy, jesteśmy
gotowi. Jednak nasza odpowiedź będzie prawdziwa dopiero
wtedy, gdy zrozumiemy, że gotowość nie powinna wypływać
z poczucia obowiązku, lecz przede wszystkim z miłości,
nadziei, tęsknoty, oczekiwania. Musimy sobie sami
odpowiedzieć na pytanie: czy jesteśmy gotowi pomilczeć na
ten temat? Piotr Blachowski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

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
Poniedziałek – 2 grudnia
6:00am Za Parafian
6:00am Dziękczynna wobec Boga Trójjedynego i Matki
Przenajświętszej za ocalenie życia w ciężkim wypadku
samochodowym
7:00pm +Jarosław Maliszewski w 10 rocz. śmierci
7:00pm ++Halina i Zygmunt Wielochowski w rocz. śmierci
Wtorek – 3 grudnia, św. Franciszka Ksawerego
6:00am +ks. Józef Wróbel
6:00am ++Marianna i Jerzy Bargielscy
7:00pm +Rafał Małyszko
7:00pm +Halina Bukat w 2 rocz. śmierci
Środa - 4 grudnia
6:00am +Barbara Stawicka

6:00am +Zbigniew Kaczmarczyk
7:00pm +Antoni Mucek w 10 rocz. śmierci
7:00pm +Halina Dubicka w 7 rocz. śmierci
Czwartek – 5 grudnia
6:00am O Boże błogsławieństwo i zdrowie dla Marzeny i jej
nowo poczętego dziecka oraz o szczęśliwy poród
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty Heilman
7:00pm +Stefania Schab
7:00pm ++Waleria, Władysław, Joanna i Krzysztof Trendyk
Piątek – 6 grudnia, św. Mikołaja, I Piątek Miesiąca
6:00am +Mariusz Jacek Surma
6:00am Za wszystkich zmarłych z wypominek podanych
przez Barbarę z synem
7:00pm ++Teresa i Czesław Luter
Sobota – 7 grudnia, I Sobota Miesiąca
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Ryszarda
Dąbrowskiego z ok. urodzina
6:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo dla Filipa
9:00am +Stanisław Giba i za zmarłych z rodziny Giba i Huza
II Niedziela Adwentu – 8 grudnia
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana
Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze
i całego świata
7:00am +Anna Kozłowska w 8 rocz. śmierci
9:00am +Krystyna Bednarz w 3 rocz. śmierc
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary Musiał z ok.
imienin
11:00am ++Jadwiga i Eugeniusz Łupińscy
1:00pm ++Michał i Franciszka Sosnowscy
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski przez
wstawiennictwo Matki Bożej poprzez nowennę
pompejańską

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 24 listopada: $10,686.00
Lampki: $150.00
Seminarium Towarzystwa Chrystusowego: $11,500.00
W niedzielę, 8 grudnia 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 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!
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...

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.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ
Parafie w Polsce mają charakter
terytorialny, to znaczy, że do jednej
parafii należą wszystkie osoby, które
zamieszkują w jej granicach. W
Stanach Zjednoczonych wspólnoty
katolickie działające w ramach
diecezji mają charakter parafii
personalnych, tzn. że trzeba do takiej
parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest
wyrazem dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą
katolicką danej parafii czy też Misji duszpasterskiej, a z
drugiej strony jest konieczny przy załatwianiu wszelkich
formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących
zaświadczeń wymaganych do bycia świadkiem do chrztu,
Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I
Komunii św. swojego dziecka, bierzmowania czy załatwianiu
dokumentacji przedślubnej. W owym „zapisaniu się” chodzi
raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w
odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do
swego parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby
proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić
opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim parafianom.
Parafianin, jest osobą (lub rodziną), która dobrowolnie zgłosi
się do biura parafialnego i wypełni kartę zapisu do danej
wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez
udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach organizowanych
przez swoją parafię.
Karta zapisu dostępna jest na stronie parafialnej:
www.milosierdzie.us, w biurze parafialnym i w zakrystii.
DEKLARACJE POMOCY
Drodzy Parafianie, zapraszamy wszystkich chętnych do
dobrowolnej, charytatywnej współpracy w naszej wspólnocie
parafialnej.
Kartki deklaracji zostały dołączone do życzeń
bożonarodzeniowych. Złożone kartki można wrzucić do
koszyka podczas zbierania kolekty albo przynieść do zakrystii
lub biura.
Kartki deklaracji są też dostępne z tyłu kościoła lub na stronie
parafialnej: www.milosierdzie.us.
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 nie będzie spotkania w kościele ze
względu na 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
MŁODZIEŻ
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
NAMASZCZENIE CHORYCH
W poniedziałek, 2 grudnia, osoby cierpiące będą miały
możliwość przystąpienia do sakramentu namaszczenia
chorych. Sakrament będzie udzielany po Mszy św. o godz.
6am i 7pm.
ADWENT
Od 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.
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.
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).

Kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się j. greckim,
przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Treścią hymnu
jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych,
zwłaszcza męczenników.
ARTYKUŁY RELIGIJNE Z ZIEMII ŚWIĘTEJ
W sobotę i niedzielę - 14 i 15 grudnia,
będziemy gościć w naszym
kościele
przedstawicieli
katolickiej społeczności z ziemi
świętej,
którzy
prezentują
ręcznie wykonane figurki religijne i artykuły z drewna
oliwnego.
Dochód wspólnoty katolickiej zależy głównie od rzeźbienia i
turystyki. Sprzedaż tych artykułów religijnych za granicą
pomaga tym chrześcijanom przetrwać i zachować swoją
społeczność.
ŚWIĄTECZNE SIANKO
W III i IV niedzielę Adwentu (15 i 22
grudnia) młodzież naszej parafii będzie
sprzedawać w przedsionku kościoła
sianko na stół wigilijny.
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ W SZLACHETNEJ PACZCE

ŚWIECE NA STÓŁ WIGILIJNY
8 grudnia po wszystkich Mszach św. Siostry
Misjonarki będą rozprowadzały świeczki na
stół wigilijny. Będzie to okazja do wsparcia
działalności Domu Samotnej Matki
prowadzonego przez Siostry. Za wszelkie
wsparcie tego dzieła składamy serdeczne: „Bóg zapłać”.
AKATYST
W poniedziałek – dzień
liturgicznego
święta
Niepokolanego Poczęcia
Matki Bożej, 9 grudnia,
po Mszy św. o godz.
7pm, zapraszamy na Akatyst ku czci Bogurodzicy. Modlitwę
tę poprowadzi nasz Chór Parafialny im Jana Pawła II pod
dyrekcją pana Zbigniewa Blicharza. Aktyst - jest to rodzaj
hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich

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.
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.

Po Mszy św. Wspólnota rozpoczęła adorację Najświ.
Sakramentu: modliła się śpiewem. Obecna był również
modlitwa ciszy, modlitwa wstawiennicza w przyniesionych
intencjach. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem
Najśw. Sakramentu.
Cieszymy się z każdej obecnej osoby i zapraszamy na
rekolekcje - są jeszcze wolne miejsca (27-30.11.2019) i
warsztaty (3-5.11.2019) w duchu ignacjańskim – szczegóły na
plakacie.

ZAPRASZAMY NA:
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.
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 w kościele.
WYDARZYŁO SIĘ...
ADORACJA Z UWIELBIENIEM… SPOTKANIE ODNOWY
Grupa Odnowy w czwartek 21 listopada swoje spotkanie
rozpoczęła jak zawsze Eucharystią. Z okazji wspomnienia
ofiarowania Matki Bożej ks.Tomasz Pietrzak SChr homilię
powiedział o Maryi jako obrazie obecności. Czytając Pismo
św. zauważamy obecność Maryi podczas zwiastowania,
kiedy chodzi w stanie błogosławionym, podczas narodzin
Jezusa, podczas ofiarowania, w Kanie Galilejskiej, pod
Krzyżem i w innych zdarzeniach. Maryja jest dla nas dobrym
pedagogiem, uczy nas obecności, stawiania granic,
słuchania, uważności uważności na Słowo Boga i drugiego
człowieka. Uczy nas ofiarowania swojego życia, codzienności
Bogu, by wszystko co dzisiaj robimy, myślimy, czego
podejmujemy się było robione przez nas dla większej chwały
Bożej. Uczmy się bycia w tym w czym jesteśmy, to bycie
obecnym jest właśnie naszym ofiarowaniem.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY
20 listopada spotkanie młodzieży miało charakter
warsztatowy. Rozpoczęło się ono Eucharystią w kościele, a
następnie w Centrum Pastoralnym była pizza, napoje i…
praca nad zaproszeniem na Roraty – czego efekt można już
zobaczyć na Fb. Spotkanie zakończyło się modlitwą i
błogosławieństwem udzielonym przez ks. Tomasza.
Dobrze, że jesteście!

SPOTKANIE MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ
W dniach od 21–24 listopada w Indianapolis odbyło się
spotkanie młodzieży katolickiej ze Stanów Zjednoczonych.
NCYC – National Catholic Youth Conference odbywa się co
dwa lata. W tym roku organizatorzy podali, że wzięło w nim
udział ponad 20,000 młodzieży w tym nasza reprezentacja z
parafii. Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólną poranną
modlitwą i konferencją na stadionie. Następnie udawaliśmy
się każdego dnia do Convention Center, gdzie młodzież brała
udział w konferencjach dowolnie przez siebie wybranych.
Każdego dnia młodzież mogła dokonać wyboru z ponad 50
przygotowanych
konferencji.
Konferencję
główne
rozpoczynały się modlitwą, koncertem zespołów katolickich,
które poprzez śpiew wprowadzały uczestników w temat
konferencji, a także pomagały w zawiązaniu wspólnoty.
Każdy dzień kończył się wspólną wieczorną modlitwą,
koncertem zespołów i konferencją. Niesamowite duchowe
wrażenie na młodzieży wywarła cisza podczas Adoracji
Najświętszego Sakramentu. Ponad 20,000 młodzieży, która
zebrała się na stadionie w ciszy modliła się trwając na
adoracji. To było niesamowite doświadczenie modlitwy
młodych ludzi. Spotkanie NCYC zakończyło się uroczystą
Mszą św. na stadionie, której przewodniczył gospodarz,
Biskup Ordynariusz miejsca, który na koniec zaprosił

młodzież do wzięcia udziału w NCYC w 2021 r. Bogu niech
będą dzięki za ten czas rekolekcji.

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

• Potrzebne osoby ze świadectwem CNA do Rehabilitation

Center/Nursing Home. Związki Zawodowe (Union Job) plus
ubezpieczenie. Kontakt: Monika(773)865-6075

• 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, z dobrym j. angielskim, 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

