
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 
15 grudnia – III Niedziela Adwentu, Rok A 
 

Wejście: Spuście nam na ziemskie niwy (30) 
 

Ofiarowanie: Jezus, najwyższe Imię (394) 
 

Komunia św.: Panie, pragnienia ludzkich serc (153) 
 

Dziękczynienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (188) 
                                

Zakończenie: Czekam na Ciebie (18) 
 

Czytania:   
Iz 35, 1-6a. 10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11 
 

Psalm responsoryjny (146) 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
Adwent ten przeżywać będę według 
wskazań Matki Bożej – przez cichość i 
pokorę. Przeżywam chwile z Matką 
Najświętszą. Z wielkim utęsknieniem 
czekam na przyjście Pana. Pragnienia 
moje są wielkie. Pragnę, aby wszystkie 
ludy poznały Pana, pragnę przygotować 
wszystkie narody na przyjęcie Słowa 
Wcielonego. O Jezu, spraw niech zdrój miłosierdzia Twego 
wytryśnie z większą obfitością, bo bardzo jest schorzała 
ludzkość, a więc więcej niż kiedykolwiek potrzebuje litości 
Twojej. Tyś morzem niezgłębionym miłosierdzia nam 
grzesznym, a im większa nędza nasza, tym większe mamy 
prawo do miłosierdzia Twojego. Tyś źródłem uszczęśliwiającym 
wszystkie stworzenia przez nieskończone miłosierdzie swoje. 
(793) 

 
ROZWAŻANIA: 

III Niedziela Adwentu - Mt 11, 2-11 
Radość z nawrócenia 
Dwa słowa dzisiaj są dla nas ważne – radość i nawrócenie. 
Obojętnie w jakiej kolejności będziemy ich używać, to jednak 
właśnie dzisiaj mają znaczenie szczególne, bo III Niedziela 
Adwentu, nosząca nazwę Gaudete – Niedziela Radości (a 
symbolem radości jest kolor różowy), mówi o radości 
oczekiwania, o przyjściu Oczekiwanego, ale chcąc 
doświadczyć radości oczekiwania, trzeba się nawrócić. 
Nie traktujcie słów o nawróceniu jako pouczenia czy przestrogi. 
Przecież nasze nawrócenie to również nasze otwarcie na 
słowa, gesty i czyny Chrystusa, który nas prowadzi  ku sobie, 
do swego serca. To otwarcie oznacza naszą ufność, bo jak w 
pierwszym czytaniu słyszymy „Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy 
wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie.” (Iz 35,5-
6), a więc radość z tego, co nastąpi, czego oczekujemy, czego 
pragniemy. 
Jak się do przyjścia przygotować, jak nawrócić? Święty Jakub 
w swoim liście daje nam taką radę: „Tak i wy bądźcie cierpliwi i 
umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.” (Jk 
5,8). Każdy z nas zinterpretuje te słowa po swojemu, tak samo 
każdy z nas będzie szukał dla siebie wzorca postępowania. 
Jakub podpowiada: „Za przykład wytrwałości i cierpliwości 
weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie”. 
(Jk 5,10). A zatem  postawmy sobie kilka pytań: Kim tak 
naprawdę jest Bóg dla moich myśli, dla mojego serca, dla 
całego mojego życia i działania? Czy jako chrześcijanin nie 
tylko wierzę w Niego, ale również Mu ufam? Czy mówię o Nim 
innym? Czy daję świadectwo o Nim w środowisku rodzinnym, 
środowisku pracy, szkoły? 
Uczniowie Jana Chrzciciela zapytali samego Jezusa: „Czy Ty 
jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” 
(Mt11,3). Postąpili jak ci, którzy szukają światła na modlitwie, a 
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potem dopiero w książkach i dokumentach. Większość z nas 
częściej pyta o to, kim jest Jezus, księży, katechetów, 
spowiedników czy też profesorów uniwersytetów katolickich. 
Zapominamy, że trzeba tak jak uczniowie Jana Chrzciciela 
zapytać samego Pana Jezusa: postawić to pytanie na 
modlitwie, w czasie Mszy świętej, po Komunii świętej. Gdyby 
uczniom Jana Pan Jezus powiedział: Jestem Mesjaszem – nikt 
by nie zrozumiał. A jeśli by powiedział: jestem Bogiem – nikt by 
w to nie uwierzył. Odpowiedź Pana Jezusa była inna. Znaczyła: 
wtedy Mnie poznacie, kiedy zobaczycie, co czynię. Ważna to 
dla nas wskazówka. Ważne są sentencje teologiczne, ważne 
definicje katechizmowe, ale Pana Jezusa najlepiej poznamy 
wtedy, gdy w hałasie tego świata zobaczymy to, co On uczynił 
i wciąż czyni dla nas, dla ludzi. Na tym świecie wiele się robiło i 
nadal robi, aby Chrystusa otoczyć zmową milczenia, aby 
zaprzeczyć Jego egzystencji i misji, albo ją pomniejszyć i 
zniekształcić. Dlatego to pytanie, które uczniowie Jana postawili 
tylko jeden raz, my powinniśmy stawiać sobie wiele razy, ciągle 
na nowo. 
Matko Boża, Maryjo, dopomóż nam radować się i kochać, a 
jednocześnie z nadzieją i wiarą oczekiwać na przyjście Twego 
Syna. Piotr Blachowski 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

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 
 

Poniedziałek – 16 grudnia 
6:00am Za Parafian  
6:00am  ++Kazimierz i Genowefa Paśko 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i dar wiary dla Lucyny 

Jodłowskiej w dniu urodzin 
7:00pm +Anna Korus 
 

Wtorek  – 17 grudnia 
6:00am + Zygmunt Sztankowski 
6:00am ++Maria i Stanisław Marzec w rocz. śmierci i Stefan 

Marzec 
7:00pm +Maria Mika 
7:00pm ++Bożena i Stefan Wieczorek  
7:00pm ++Halina Kowalska, Helena i Kazimierz Antonowicz 
  
Środa  - 18 grudnia 
6:00am O Boże błogosławieństwo i szczęśliwy poród dla Joanny  
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii Rak 

7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Marioli i Roberta 

7:00pm O Boże błogosławieństwo z ok. urodzin dla Izabeli 
 

Czwartek – 19 grudnia 
6:00am O Boże błogosławieństwo dla wnuków: Damiana, Hugo 

i Ethen 
6:00am  +Henryk Gąsowski 
7:00pm ++Adam i Katarzyna Zachara 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii Johnson 
 

Piątek – 20 grudnia 
6:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy i Ireny 
6:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
6:00am O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny 
7:00pm +Aleksander Onak w rocz. śmierci 
 
Sobota – 21 grudnia 
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Kamili i Olka 
6:00am +Paweł Sikora 
9:00am +Ludwik Zając w rocz. śmierci 
  
IV  Niedziela Adwentu – 22 grudnia 
6:00pm (Sobota) +Eugeniusz Czupryna 
7:00am ++Helena i Tadeusz Dudkiewicz i za zmarłych z rodziny 

Kozłowskich i Dudkiewicz 
9:00am +Bożena Sołtys w 9 rocz. śmierci 
11:00am O Boże błogosławieństwo w rocz. 8 urodzin dla 

Mateusza Bogackiego 
1:00pm +Henryk Rusiecki w 11 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Magdalena Kawszan w 3 rocz. śmierci  
 

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. 
 

http://www.domowykosciol.org/
http://www.milosierdzie.us/


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.  
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). 
Dzieci, które nie odebrały różańców , prosimy, by zgłosiły się po 
różańce do zakrystii. 

 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela 8 grudnia:  $10,257.00 
Składka na spłatę długu: $15,769.00 
Pledges: $1,219.00 
Kawiarenka: $580.00 
Sklepik: $3,634.00 
Lampki: $189.00 
W niedzielę,  22 grudnia zostanie zebrana druga składka na 
spłatę długu budowy naszego kościoła. 
Donacje na potrzeby naszego kościoła złożone w 
listopadzie: 
$150,00 Rafał i Wioletta Czupryna  
$150,00 Grażyna Korlaga i Krzysztof Bielecki 
$150,00 Grzegorz i Anna Koziol  
$150,00 Ryszard i Teresa Pisz  
$150,00 Katarzyna i Arkadiusz Rzepski 
$155,00 Władysław i Małgorzata Szymanski 
$155,00 Robert i Ewa Rygula 
$155,00 Artur Wilczynski i Amelia Cwiertniewicz 
$160,00 Dariusz i Maria Ciezobka  
$180,00 Jan i Stanisława Merchut  
$180,00 Kazimierz i Małgorzata Maslowiec 
$200,00 Edward i Wanda Wojtkiewicz 
$200,00 Artur i Barbara Zatorski  

$200,00 Jerzy i Ewa Gebarowski  
$200,00 Wojciech Chowaniec z Rodziną 
$250,00 Andrzej Olszewski i Anna Kot 
$400,00 Anna i Rafał Mikrut 
$600,00 Czesław i Teresa Kaczor 
 

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 Twojego Syna i naszej Matki, 
oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii 

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


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. 
19 grudnia zapraszamy na Mszę Św. o godz. 
7pm do kościoła, a po niej na spotkanie opłatkowe do 
Centrum Pastoralnego. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 
MŁODZIEŻ 
W grudniu w Adwencie 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.  
18 grudnia o godz. 7:45pm zapraszam młodzież na 
spotkanie opłatkowe do Centrum Pastoralnego. 
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 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 

http://www.milosierdzie.us/
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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. 
Prosimy nie przynosić prezentów w innej postaci. 
 
DEKOROWANIE KOŚCIOŁA 
W czwartek, 19 grudnia zapraszamy do dekorowania kościoła. 
Początek prac po wieczornej Mszy św. 
 
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. 
 
ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE 
W niedzielę, 22 grudnia na Mszy św. o godz. 11am harcerze 
przyniosą Światełko Betlejemskie. 
 
ŚWIĄTECZNE SIANKO 
Dzisiejszej niedzieli (15 grudnia ) i w 
przyszłą niedzielę (22 grudnia) młodzież 
z  Kręgu Miłosierdzia  będzie rozprowadzać 
w przedsionku kościoła sianko na stół 
wigilijny. Całkowity dochód z sianka  będzie przeznaczony na 
Domu Dziecka w Trzemiętowie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary!!! 
 
PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA 

• Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia  – wtorek 
✓ Roraty: 6:00am 
✓ Msza św. dla dzieci oraz ich rodziców: 7:00pm 
✓ Msza św. w nocy: 9:30pm  
✓ Pasterka: 12:00am  

 

• Boże Narodzenie, 25 
grudnia – środa  
✓ Msza św.: 9:00am, 

11:00am, 1:00pm, 3.30pm 

✓ Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm 
 

• św. Szczepana, 26 grudnia – czwartek 
✓ Msze św.: 8:00am, 10:00am, 12:00pm, 7:00pm 
 

• Niedziela św. Rodziny, 29 grudnia – niedziela 
✓ Msze św.: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm, 

7:00pm 
✓ Koronka do Bożego Miłosiedzia: 3:00pm 

• św. Sylwestra – 31 grudnia – wtorek 
✓ Msza św.: 8:00am 
✓ Msza św. na zakończenie 2019 roku oraz nabożeństwo 

dziękczynne za łaski otrzymane w 2019 roku: 7:00pm 
 

• Nowy Rok, 1 stycznia 2020 – środa 
✓ Msze św.: 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm, 7:00pm 
✓ Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm 
 

• Uroczystość Objawienia Pańskiego, 5 stycznia 2020 – 
niedziela  
✓ Msze św.: 7:00am, 

9:00am, 11:00am, 
1:00pm, 3.30pm, 7:00pm 

✓ Koronka do Bożego 
Miłosierdzia: 3:00pm 
 

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. 
 
SZLACHETNA PACZKA 
Ubiegły weekend okazał się 
być prawdziwym weekendem 
cudów dla 46 rodzin objętych 
pomocą w ramach akcji 
Szlachetna Paczka USA. The 
Spring Foundation wraz z 
rodzinami które otrzymały 
pomoc dziękują wszystkim 
parafianom którzy zaangażowali się w te akcje. Dziękujemy 
scholce Boże Perełki, rodzinom ministrantów, członkom Odnowy 
w Duchu Świętym oraz innym osobom które przygotowały 
pomoc dla rodzin w potrzebie. Dziękujemy za wielkie serca, 



wrażliwość i piękną odpowiedź na trudną sytuacje naszych 
bliźnich. Bóg zapłać! 
 
MARSZ DLA ŻYCIA 
Organizujemy wyjazd na: Marsz dla Życia.  
Spotykamy sie o godz. 11:45am na parkingu przy kosciele. 
Wyjazd o godz. 12pm school busem. Koszt $7 od osoby. Zapisy 
u ks. Krzysztofa (773)822-9034 albo w zakrystii. 
 

 
 
 

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje 
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu 
na obywatelstwo. Kursy rozpoczną się w 
styczniu 2020.  Zajęcia odbywać się będą w 
tygodniu wieczorami oraz w soboty i niedziele na 

północy i  południu Chicago.  W celu zapisania się proszę 
dzwonić na numer 773-282-1122 x400. 
 

WYDARZYŁO SIĘ: 

PIERWSZE RORATY Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY 
W sobotę 7 grudnia odbyły się pierwsze w tym Adwencie Roraty 
z udziałem młodzieży. Oprawę muzyczną miał nasz 
młodzieżowy zespół - Przyjaciele Miłosierdzia, któremu 
serdecznie dziękujemy za obecność. Również podziękowanie 
kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w 
przygotowanie wspaniałego poczęstunku. Miejmy siłę, aby iść 
za Dobrym Pasterzem. Do zobaczenia!  

 

WARSZTATY DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ  
U CHRYSTUSOWCÓW W PARAFII MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO W LOMBARD 

Przez 3 dni – od 3 do 5 grudnia w King’s Hall Banquets – grupa 
35 osób brała udział w warsztatach duchowości ignacjańskiej 
prowadzonych przez ks. Tomasza Pietrzaka SChr i Panią 
Agnieszkę Matczak. Sentencja Świętego z kraju Basków: Nie 
obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie 
rzeczy, zadawala i nasyca duszę (CD 2), była wyznacznikiem 
nurtu warsztatów. Oprócz teoretycznego poznawania ćwiczeń 
duchowych uczestnicy podejmowali się działań duchowych i 
psychologicznych umożliwiających głębsze poznanie siebie, 
swojego świata zmysłów, pragnień i poruszeń (przestrzeni 
rozumu, woli, emocji), które są niezwykle ważne na drodze do 
osiągnięcia celu, dla którego zostaliśmy stworzeni, czyli aby 
Boga, Pana naszego chwalić, czcić i Jemu służyć, a przez to 
zbawić duszę swoją (por. CD 23). Cenną pomocą dla 
większości uczestników w doświadczaniu duchowości 
ignacjańskiej, która zakłada rozeznawanie, szukanie i 
odnajdywanie woli Bożej była lektura świadectwa duchowego 
Sługi Bożego Waltera J. Ciszka SJ …bo Ty jesteś ze mną 
(tych, którzy jeszcze nie znają tej książki zachęcamy do 
zapoznania się z nią). 
Całość warsztatów zakończyła się zaproszeniem do 
kontynuacji w praktyce duchowości ignacjańskiej, w czym 
pomocne są spotkania formacyjne Odnowy – plan spotkań na 
nowe półrocze 2020 roku już wkrótce. 

 
AKCJA SKARPETKA – PODZIĘKOWANIE  
W piątek, 6 grudnia grupa 
młodzieży i parafian wraz z 
zaprzyjaźnioną grupą 
młodzieży z Polskiej Misji 
Trójcy Świętej udała się do 
Centrum Chicago, aby 
spotkać się z biednymi 
mieszkającymi na ulicach. 
Dzieliliśmy się  nie tylko 
naszym spotkaniem, gorącą 
herbatką i kanapkami, ale 
także naszymi darami 
(skarpetki, szaliki, czapki i 
rękawiczki), które zbieraliśmy 
w naszym kościele.  Wszystkim, którzy przyczynili się do 
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zebrania tych darów, oraz przeprowadzenia tej akcji: Serdeczne 
Bóg zapłać! 

 
 

ZAPRASZAMY NA: 

 

 
 

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 

https://milosierdzie.us/grupy/


św. o godz. 7pm. Ludzi młodych, pragnących żyć duchem Bożego 
Miłosierdzia serdecznie zapraszamy na spotkania. Kontakt: 
krag.milosierdzia@gmail.com. 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!!! 
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 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. Opiekun: 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 
• Sprzedam stól bilardowy, antyczne ścienne zegary, nowy telewizor 

50 inch. Kontakt: Mirek (630)279-9000 
• Sprzedam okazyjnie dom trzy/cztery sypialnie, dwie łazienki, 

kominek, parkiety. 560 N. Lincoln, Roselle, IL 60172. Open house: 
Sunday, Dec 15, 12-3pm. Kontakt: Diana (630_279-9000 

• Szukam pracy do opieki nad starszymi osobami z zamieszkaniem. 
Kontakt: Teresa (773)865-6247 

• 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 
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