
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 
8 grudnia – II Niedziela Adwentu, Rok A 
 

Wejście: Przybądź, Panie (27) 
 

Ofiarowanie: Błogosławiona jesteś Maryjo (15) 
 

Komunia św.: Jezu drogi Tyś Miłością (142) 
 

Dziękczynienie:  
Uwielbiam  Cię , Jezu. Panie  mój, kocham  Cię. 
Moje  życie  Ci  oddaję. Niech  każdy  czyn, niech  
każdy  czyn  odda  chwałę  Ci.    x3 
                                

Zakończenie: Marana tha (22) 
 

Czytania:   
Iz 11,1-10; Rz 15, 4-9; Mt 3,1-12 
 

Psalm responsoryjny (98) 
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
Niepokalane Poczęcie Matki Bożej. 
Od samego rana czułam bliskość Matki 
Bożej. W czasie Mszy świętej ujrzałam 
Ją tak śliczną i piękną, że nie mam 
słów, abym mogła choć cząstkę tej 
piękności wypowiedzieć. Cała była 
biała, przepasana szarfą niebieską,... 
Przytuliłam mnie do serca swego – i 
rzekła: Ja zawsze współczuję z tobą. Odczułam moc 
nieskalanego Jej Serca, która się udzieliła duszy mojej... Od 
dziś staram się o jak największą czystość duszy, aby 
promienie łaski Bożej odbijały się w całej jasności. Pragnę być 
kryształem, aby w oczach Jego znaleźć upodobanie. (807) 

 
ROZWAŻANIA: 

II Niedziela Adwentu - Mt 3,1-12 - Mój Adwent. 
Druga niedziela Adwentu. Conajmniej od św. Mikołaja daje się 
już zauważyć na ulicach i w sklepach wznoszącą się falę 
zainteresowań Świętami. Można powiedzieć: jak kto rozumie 
Święta, tak się do nich przygotowuje. My, zgromadzeni w tej 
świątyni, chcemy przygotować się do Świąt przez pogłębienie 
naszej wiary, przez umocnienie naszej miłości, zasłuchanie w 
Słowo Boże, które ma moc nas przemienić. A tej przemiany 
wszyscy potrzebujemy. Dzisiaj, gdy słuchaliśmy tej 
pacyfistycznej wizji Izajasza proroka, kiedy to „wilk zamieszka 
wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, 
cielę i lew paść się będą społem” (Iz 11, 6) – równocześnie 
mamy w naszej świadomości fakt tylu miejsc na świecie 
objętych działaniami wojennymi. Po tylu latach ciągle prawie 
to samo. Jesteśmy ludźmi wierzącymi – i wiemy dobrze, że ta 
wizja Izajasza sprawdza się jednak w świecie. Bo pomimo 
tego, co tu i ówdzie jest, pomimo tego, co tu i ówdzie jeszcze 
będzie do końca świata – nie ulega wątpliwości, że również 
dojrzewa jakieś powszechne braterstwo narodów. 
Dojrzewamy wszyscy. Każdy z nas musi mieć pokój w sobie. 
Wiemy, kto jest tym pokojem: wiemy, że pokojem jest Jezus 
Chrystus. Od momentu zmartwychwstania, kiedy powiedział 
słowa: „pokój wam” – my te słowa powtarzamy i staramy się 
dosięgnąć tych słów rzeczywistością naszego postępowania, 
żeby to nie były puste słowa. 
I to już jest w pewnym sensie ten nasz Adwent. Bo od czasów 
Izajasza czekano na przyjście Wcielonego Pokoju – na 
Jezusa Chrystusa. A od przyjścia Chrystusa czekamy w inny 
sposób na Tego, który już jest: czekamy, żeby się wcielił już 
nie tylko poprzez Matkę Dziewicę w świat, ale żeby się w nas 
wcielił. I wiemy, gdzie On jest: że jest na ołtarzu. Wiemy też, 
że od momentu chrztu On jest też w nas. Ale wiemy również, 
jak my z daleka Go czasem omijamy, jak chodzimy swoimi 
ścieżkami, jak nie chcemy Mu się popatrzeć w oczy. 
Ponieważ obok dobra, które w nas jest, jest w nas zło, które 
nas dzieli, rozdziera niemal i prowadzi do takich konfliktów, 
które się dzieją na naszych oczach.Jeśli więc wizja Izajasza 
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ma się spełnić, to ma się najpierw w nas dokonać scalenie. 
Scalenie poprzez Jezusa Chrystusa. I to jest nasz adwent. 
Zasadniczo wszyscy, którzy zostali w imię Jezusa Chrystusa 
ochrzczeni, powinni od chrztu być tak, jak On – żyć Jego 
obyczajami. Ale właśnie nasze niekonsekwencje i 
niewierność świadczą o tym, że to nie jest rzecz prosta. I co 
roku przychodzi Adwent i mówi: otrząśnijcie się, usuńcie stary 
kwas, odrzućcie uczynki ciemności – zacznijcie znowu. Tak 
kiedyś przed wiekami stawali apostołowie a potem ich 
następcy wobec nowych ludów, które się zbiegały do tego 
źródła pokoju ze wschodu i zachodu. Wchodzili do wody o 
wschodzie słońca, na przełomie nocy i dnia, by przyjąć 
chrzest i skończyć z uczynkami ciemności, a zacząć życie w 
świetle. 
To samo było w naszym życiu wtedy, kiedy nas przyniesiono 
czy przyprowadzono do chrztu. A proszę przez chwilę 
pomyśleć: gdybyśmy dzisiaj, my tutaj zebrani przygotowywali 
się do chrztu, co byśmy musieli pokonać, żeby przychodząc 
jako ludzie dorośli powiedzieć księdzu: „Proszę księdza, ja 
przeżyłem swój Damaszek, ja spotkałem Chrystusa, ja chcę 
przejść z ciemności do światła i zostać już w świetle”. 
Wtedy by kapłan ochrzcił, wskazałby na wschodzące słońce i 
powiedziałby: żeby takie było twoje życie… 
Chrystus was chrzci – jak to dzisiaj usłyszeliśmy w ewangelii 
– wodą i ogniem. I już się nie wycofujcie z tych pozycji. Niech 
wasze życie będzie solą, która przynosi na świat pokój! 
Ten proces trwa, choć my inaczej przyjmujemy chrzest: my 
uświadamiamy go sobie dopiero po latach. Czasem po 
dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu latach wracamy wstecz 
do naszego chrztu i dopracowujemy w sobie tę wypowiedź, 
którą powinniśmy sformułować przed przyjęciem chrztu. 
Dopracowujemy powoli, kiedy mówimy Chrystusowi: od 
dzisiaj podejmuję tę decyzję, dokonuję tego wyboru, 
egzystencjalnego wyboru za Tobą, nie przeciw Tobie… Nie 
wtedy, gdy to jest napisane na sztandarach, ale w tym 
codziennym naszym życiu, kiedy trzeba świadczyć nie 
słowami (rzadko kiedy żądają od nas świadectwa słów), ale 
kiedy trzeba czynem świadczyć. Uczciwością, kiedy „tak” ma 
być „tak” a „nie” ma być „nie”. Wiernością w drobiazgach, 
pokojem każdego dnia, pokojem niesionym i bronionym, i 
dawanym wkoło. 
To jest nasz adwent. Dzisiejsze teksty liturgiczne przywodzą 
nam na myśl Jana Chrzciciela. Postać surową, która jawi się 
po to, aby prostować ścieżki Pańskie. My prostujemy te 
ścieżki Pańskie w nas. Mamy do Świąt jeszcze trzy tygodnie. 
Prostujmy je w tych trzech tygodniach, abyśmy do stołu 
wigilijnego zasiedli z pokojem Bożym i przynieśli światu 
przynajmniej tych parę zdrowych komórek, gdzie jest pokój. 
To jest wielka rzecz. Jeden człowiek „uspokojony”, człowiek, 
który ma pokój głębi – to dzisiaj wielki skarb w tym świecie, w 
którym wiele rzeczy się chwieje i nie wiadomo, którędy iść. 
Pokój ludzi zakotwiczonych w Chrystusie, w wieczności – a 
żyjących na tym świecie. 

Czy jestem człowiekiem pokoju? Czy moje serce, myśli i 
czyny są zakotwiczone w Chrystusie? Czy – żyjąc na tym 
świecie – jestem dla mego otoczenia „solą ziemi”, która 
przemienia, nadaje smak, sens? Czy jestem człowiekiem 
Adwentu, to znaczy swoim życiem, postępowaniem 
wskazującym – jak Jan Chrzciciel – na Chrystusa, na to, że 
jest Bóg i wieczność? Czy jestem człowiekiem Adwentu? ks. 
Józef Tabor 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
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. śmierci 
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  

 

Poniedziałek – 9 grudnia, Niepokolane Poczęcie NMP 
6:00am Za Parafian  
6:00am  +Zofia Kuliś 
12:00pm W Bogu wiadomej intencji 
7:00pm +Zofia Adamczyk w 3 rocz. śmierci i +Kazimierz 

Adamczyk 
 

Wtorek  – 10 grudnia 
6:00am + Józef Modelski 
6:00am +Henryk Gąsowski 
7:00pm +Zofia Pucek 
7:00pm +Sabina Gliniecka w 3 rocz. śmierci 
  
Środa  - 11 grudnia 
6:00am +Stanisław Masłoń i za zmarłych z rodziny  
6:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z ok. 

urodzin dla Ani Wedołowskiej 
7:00pm ++Józef i Jadwiga Koreń 
7:00pm Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

Czwartek – 12 grudnia, Matki Bożej z Guadalupe 
6:00am ++Kazimierz i Genowefa Paśko 
7:00pm +Anna Wesołowska 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii Johnson 
 

Piątek – 13 grudnia, św. Łucji 
6:00am ++Wanda Siudem i Stanisław 
6:00am +Anna Hanek i za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm +Stanisławek Włosek (junior) 
7:00pm +Andrzej Czaicki 



Sobota – 14 grudnia, św. Jana od Krzyża 
6:00am +Emil Jazowski w 8 rocz. śmierci 
9:00am +Krzysztof Włodarczyk 
  
III  Niedziela Adwentu – 15 grudnia 
6:00pm (Sobota) +Zdzisław Drelich w 2 rocz. śmierci 
7:00am +Aleksander Lukopulos 
9:00am +Ludwik Zając 
11:00am +Helena Mentel w 34 rocz. śmierci i +Franciszek 

Mentel 
1:00pm ++Antonina i Władysław Miłkowscy oraz +Barbara 

Dachtera 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Zofia Rapacz w 10 rocz. śmierci i +Tadeusz Rapacz  
 

SAKRAMENTY 
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 1 grudnia:  $10,549.00 
Lampki: $150.00 
Fundusz Emerytalny Osób Zakonnych w Diecezji: $3,754.00 
 

W niedzielę,  15 grudnia zostanie zebrana druga składka na 
świąteczną dekorację 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 $33,917.00. 
 

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 

http://www.domowykosciol.org/
http://www.milosierdzie.us/
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


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 i regularnie uczestniczą w życiu naszej wspólnoty. 
Jeśli ktoś przez kolejne dwa lata nie odbiera przygotowanych 
kopert, numer kopert przypisujemy innym osobom. Więcej 
informacji na temat odpowiedzialności za parafię i 
przynależności do niej jest umieszczone w artykule poniżej. 
 
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.  
 
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. 
12 grudnia zapraszamy na Mszę Św. o godz. 7pm do 
Kościoła, a po niej na modlitwę medytacyjną wg św. 
Ignacego z Loyoli do Ewangelii Mt 11,2-11.  
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  
 
ADWENT  
Od niedzieli, 1 grudnia, rozpoczął 
się Adwent. Roraty w naszym 
kościele są odprawiane o godz. 6am, dlatego w okresie 
Adwentu Mszy św. o godz. 8am nie będzie. 
 
RORATY 
Od poniedziałku, 2 grudnia, codziennie 
o godz. 6am odprawiane są Roraty. 
• 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 (siedem 
kawałków): trzy środy i cztery niedziele 

http://www.milosierdzie.us/
https://milosierdzie.us/grupy/
http://bit.ly/2w65Pow


adwentowy – Msza św. o 11am.  
Pokolorowane puzzle naklejone mają być na otrzymanych 
planszach i prosimy, by je przynieść na pasterkę i zawiesić na 
wystawie: Moje przygotowanie na przyjście Jezusa. Prosimy, 
by na każde roraty i Msze adwentowe – 11am, dzieci 
przynosiły serduszka z napisanymi dobrymi uczynkami i 
podpisane. Serduszka składamy w pustym żłóbku, będą one 
zawieszone na choince przy szopce świątecznej oraz 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. 
 
AKATYST  
W poniedziałek – dzień 
liturgicznego święta 
Niepokolanego Poczęcia 
Matki Bożej w Ameryce, 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 
Kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się j. greckim, 
przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Treścią hymnu 
jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych, 
zwłaszcza męczenników.  
 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – przed Świętami 
• od piątku do soboty (20-21 grudnia): 6am – 8am oraz 6pm – 

8pm; 

• niedziela, 22 grudnia: podczas wszystkich Mszy św.; 

• poniedziałek, 23 grudnia: 6am – 8am oraz 6pm – 8pm. 

W dniach: 20, 21 i 23 grudnia w godzinach od 6pm – 8pm 
będą spowiadać nie tylko księża z naszej parafii, ale także 

księża goście. Zachęcamy, by skorzystać w tym czasie ze 
spowiedzi. 
 
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 
 

 
 

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. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_prawos%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewictwo_Marii_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik


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. 
 
 UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – 
ODBLASK NAJWYŻSZEGO  
Uroczystość Maryi Niepokalanej dobrze 
koresponduje z duchem Adwentu. Kiedy 
Kościół przygotowuje się na przyjście 
Zbawiciela, zwraca swoją myśl ku Tej, która 
była poczęta bez grzechu, o czym 
przypomina nam jeden z czterech dogmatów naszej wiary 
odnoszący się do osoby Matki Najświętszej. Dogmat jest 
owocem wielowiekowej świadomości Kościoła, że Maryja, 
napełniona miłosierną łaską przez Boga, została odkupiona 
od chwili swego poczęcia (KKK 491). Została odkupiona „w 
sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna” (KK 
53). To Ona miała stać się matką Jezusa Chrystusa. 
Maryja od początku, od swego poczęcia, została wybrana 
przez Boga, stała się odblaskiem Jego chwały. Przywilej 
Niepokalanej polega nie tylko na zachowaniu od grzechu 
pierworodnego, lecz oprócz tego na pełni łaski. „Matka 
Jezusa, która wydała na świat samo Życie odradzające 
wszystko… obdarzona została przez Boga darami godnymi 
tak wielkiego zadania… ubogacona od pierwszej chwili 
poczęcia blaskami szczególnej świeżości” (KK 56). 
Jakie znaczenie ma dla na ten „znak Niepokalanej”? 
Najważniejsze wydarzenia naszego życia dokonują się 
wtedy, gdy tak jak Maryja poddajemy się temu, który w 
Chrystusie „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. Sługa Boży ks. 
Franciszek Blachnicki (1921 – 1987), wybitny teolog i twórca 
Ruchu Światło - Życie, ucząc oddania Maryi zachęcał: 
„Niepokalana, to najdoskonalszy wzór Nowego Człowieka. 
Nowy Człowiek – to jest twoje podstawowe powołanie. […] 
To jest twój właściwy obraz samego siebie. Jeśli myślisz o 
sobie w kategoriach negatywnych: ‘jestem nic nie warty’, 
‘nikomu nie jestem potrzebny’, ‘moje życie nie ma zbyt 
wielkiej wartości, nie ma sensu’, ‘nikt mnie nie kocha’, ‘jestem 
odrzucony, potępiony’, ‘pewnie pójdę do piekła’, ‘jestem 
pozostawiony samemu sobie’ itd., to prawdopodobnie swoje 
życie kształtujesz według własnych myśli, urzeczywistniasz 

siebie według tego negatywnego obrazu. Co gorsza, żyjesz 
w kłamstwie i to kłamstwo kształtuje twoje życie. Być może 
wiele zła, jakie popełniłeś w życiu, wynika z tego, że jesteś 
przekonany, że nic dobrego nie potrafisz zrobić, a Bóg 
pewnie już odwrócił się od ciebie. Ten fałszywy obraz siebie, 
zamyka cię również na innych, grasz przed nimi kogoś 
innego niż jesteś, ponieważ gdzieś głęboko tkwi w tobie 
przekonanie, że nikt nie pokocha ciebie takiego, jakim jesteś 
naprawdę. Dlatego ciągle odkrywaj, kim jesteś w Chrystusie. 
[…]  Wprawdzie urodziłeś się obciążony brzemieniem 
grzechu pierworodnego, jednak Bóg po to dał ci życie, aby 
doprowadzić cię do pełni człowieczeństwa. Przyjmij 
Niepokalaną do swojego serca!" 
Maryja Niepokalana przypomina, na czym polega nasze 
chrześcijaństwo. To ciągłe mówienie swoim życiem „bądź 
wola Twoja” w pracy, w domu czy w szkole. Ona sama jest 
najprostszą ścieżką do spotkania z Bogiem, nie tylko dla 
ludzi silnej wiary, ale przede wszystkim dla ludzi słabej wiary, 
poszukujących, a może poplątanych w swoich życiowych 
wyborach. Najpełniej zaś czcimy Niepokalanie Poczętą, 
starając się zawsze żyć w łasce uświęcającej. ks. Leszek 
Smoliński 

ZAPRASZAMY NA:

 



 
 

WYDARZYŁO SIĘ: 

ĆWICZENIA DUCHOWE W CISZY. 
W sobotę 30 listopada 2019 roku w Dominican Sisters 
Immaculate Conception Province w Justice zakończyły 
się trwające od środy rekolekcje w duchu ignacjańskim 
w ciszy, które poprowadzili ks. Tomasz Pietrzak SChr i 
Pani Agnieszka Matczak. 
Dla większości rekolektantów było to nowe doświadczenie 
bycia bez włączonego telefonu, kontaktu z rodziną, bez 
rozmów, bez telewizji, muzyki. Zminimalizowanie 
zewnętrznych rozproszeń miało pomóc odprawiającym 
wejście w ciszę wewnętrzną prowadzącą do spotkania ze 
sobą, a przede wszystkim do spotkania z Bogiem, z Jego 
miłością. Szesnaście osób podjęło wyzwanie wejścia w 
rekolekcyjną ciszę. Ćwiczenia obejmowały 5 czasów 
modlitwy – każdy trwający 45 minut, w tym Adorację 
Najświętszego Sakramentu, a także konferencje, 
wprowadzenia do medytacji, towarzyszenie indywidualne i 
Eucharystię z homilią. Na cały proces rekolekcyjny składał 
się nie tylko wyznaczony czas modlitwy, ale cała przestrzeń 
doświadczenia, tzn. otwartość na działanie Boga w każdym 
momencie dnia (uważność na obecność Bożą). Rekolektanci 

między innymi poznawali swoje pragnienia, weryfikowali 
swoje spojrzenie na siebie, na Boga, który jest ciekawy 
każdego człowieka i zaprasza każdego z nas do 
kreatywności i szeroko rozumianej płodności. Proces 
tworzenia nowego „ja” przenikniętego przez Chrystusa został 
rozpoczęty w rekolektantach. Wszystko zaś, co się zadziało 
podczas ćwiczeń ma służyć celowi naszego istnienia: 
większej chwale Bożej. Ćwiczenia duchowe, przez które 
przeszli rekolektanci mają pomóc im w przeżywaniu 
codzienności i odnajdywaniu Boga we wszystkich 
zdarzeniach ich powszedniego życia. 

 
 

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!!!  

https://milosierdzie.us/grupy/


• II Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie widziałeś. 
• IV Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com. Opiekun: ks. Piotr Nowacki 
SChr. 
ZESPÓŁ MISERICORDIA 
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św.                                      
i nabożeństwom. Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała się w 
przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy św. o godz. 7pm. 
Próby zespołu odbywają się we wtorki o godz. 8pm. Zespół 
prowadzi Jacek Krępulec: (630)205-4851. Opiekun: ks. Krzysztof 
Janicki SChr. 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 
W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz. 7pm do kościoła, a 
następnie na adorację Najśw. Sakramentu z modlitwą uwielbienia. 
Plan na kolejny rok formacyjny 2019/2020 dostępny jest na 
plakatach w kościele, Fb i na stronie internetowej parafii 
https://milosierdzie.us/grupy/. Opiekun: ks. Tomasz Pietrzak SChr. 
LEKTORZY 
Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu duchowego 
chrześcijanina. Właściwe jego odczytanie i przekazanie wiernym 
pomaga w głębszym przeżyciu Eucharystii. Lektorzy naszej parafii 
czytają Słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i świątecznej. 
Osobą odpowiedzialną za lektorów w parafii jest Jadwiga Pajor: 
(773)505-7442. Opiekun: ks. prob. Mirosław Stępień SChr. 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy modlitewnej Margaretka codziennie 
modlą się za kapłanów. Spotkania grupy odbywają się w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9am. Opiekun: ks. 
Tomasz Pietrzak SChr.  
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy św. (8pm) w Centrum 
Pastoralnym. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.  
CHÓR PARAFIALNY 
Próby chóru parafialnego odbywają się w środy o godz. 7:30pm w 
Centrum Pastoralnym. Osoby, które pragną zapisać się do chóru, 
prosimy o kontakt z organistą Zbigniewem Blicharzem: (773)616-
9284. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr. 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 7pm w Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych grających na instrumentach 
dętych do wstąpienia w nasze szeregi. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z dyrygentem, Mirosławem Bogun: (708)404-7378. Opiekunem 
jest ks. Krzysztof Janicki SChr. 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają tych, którzy przychodzą, wskazują wolne 
miejsca w ławkach, troszczą się o zbieranie kolekty. Mężczyzn, 
którzy pragnęliby zostać marszałkami prosimy o kontakt: Marek 
Stanisz, tel. (630)518-6560. 
GRUPA PRO-LIFE 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w obronie życia dzieci 
nienarodzonych przy klinice aborcyjnej „Advantage” w Wood Dale, 
IL w następujące dni: wtorek, czwartek, sobota od 6am; piątek od 
7am. W środę klinika aborcyjna jest nieczynna. Zgłoszenia i 
szczegóły u Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net. 
GRUPA RÓŻAŃCOWA 
Zmiana tajemnic różańcowych Grup Żywego Różańca odbywa się 
w każdą I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9am w kościele, 
natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po Mszy św. o godz. 
11am w Bibliotece Verburm. 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał jako efekt rekolekcji, które odbyły się w 2001 roku                  

w Gdańsku - Oliwie. Rekolekcje zdominowane były modlitwą o 
przebaczenie i uzdrowienie relacji rodzice - dzieci. Także  i w naszej 
parafii powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. Rodzice 
pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty Różańcowej proszeni są o 
kontakt z Beatą: (773)544-5031. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki 
SChr. 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA” 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 5pm-6:30pm w 
Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzony jest przez Irenę 
Jarocińską: (630)776-5401. 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy kompetentnej pomocy. Dlatego 
jest otwarte w naszej parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym służą 
Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się telefonicznie: 
(630)582-1505. 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 6pm odbywa się 
spotkanie modlitewne Straży Honorowej Najśw. Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekun: ks. Piotr Nowacki 
SChr. 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz pomocy oraz 
wsparcia, przyjdź na spotkanie, które odbywa się we wtorek o godz. 
8pm, w Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek miesiąca 
spotkanie "otwarte" dla wszystkich. Kontakt: (773)848-1821. 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA” 
W II soboty miesiąca o godz. 3pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków Klubu Seniora. Wszystkich 
chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło (630)6249764. 
BIBLIOTEKA „VERBURM” 
Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce na balkonie i czynna jest 
w niedzielę pomiędzy Mszami. Wypożyczyć w niej można książki 
religijne i patriotyczne. 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO  
„Wreszcie 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 

• 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)661-
0015 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 pani do sprzątania z doświadczeniem na dwa/trzy 
razy w tygodniu z okolic Lombard. Kontakt: Renata 
(773)387)4597 
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