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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 
29 grudnia – Niedziela świętej Rodziny  
 

Wejście: Anioł pasterzom mówi (37) 
 

Ofiarowanie: Jezus malusieńki (58) 
 

Komunia św.: Pójdźmy wszyscy do 
stajenki (73) 
 

Dziękczynienie: Lulajże Jezuniu 
(59) 
                                

Zakończenie: Tryumfy Króla 
niebieskiego (80) 
 

Czytania:   
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 
 

Psalm responsoryjny (128) 
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
Dwa dni przed Świętami czytano 
w refektarzu te słowa: „Jutro 
narodzenie Jezusa Chrystusa 
wedle ciała”. W tych słowach 
duszę moją przeszyło światło                     
i miłość Boża, głębiej poznałam 
tajemnicę Wcielenia. Jak wielkie 
miłosierdzie Boże zawiera się                 
w tajemnicy wcielenia Syna 
Bożego. 
Dziś dał mi Pan poznać swe 
zagniewanie na ludzkość, że zasługuje przez swe grzechy  
na skrócenie dni, ale poznałam, że istnienie świata 
podtrzymują dusze wybrane, to jest zakonne. Biada światu, 
jeśl i braknie zakonów. (1433-1434) 

 
ROZWAŻANIA: 

Niedziela świętej Rodziny - Mt 2,13-15.19-23 
Po męsku 
Ewangelia dzisiejsza zwraca uwagę na św. Józefa. To on 
organizuje przymusową emigrację Świętej Rodziny                      
do Egiptu, on kieruje jej powrotem do ojczyzny. Ewangelia 
opisuje to bardzo lakonicznie. Józef słyszy głos Bożego 
wezwania: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę…”. I co robi? 
„On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu (wrócił do ziemi Izraela)”. Krótko, konkretnie,                            
po męsku. Zrobił to, co było trzeba. Bez zbędnych słów, 
ceregieli, marudzenia, użalania się na los. Co działo się                     
w nim? Wyobrażam sobie, że – jak każdy, kto kocha – toczył 
walkę z pokusami męskiego egoizmu, wygody, małej 
stabilizacji, prawa do swojego szczęścia… Co by Maryja 
zrobiła bez Józefa? 
Powtarzające się czterokrotnie greckie słowo, tłumaczone 
jako „wstań”, można również oddać jako „obudź się ze snu”. 
Bóg obudził w Józefie ojca, wezwał, by był silniejszy niż noc, 
która w Biblii jest symbolem działania mrocznych sił zła.                 
To samo słowo oznacza również powstanie z martwych. 
Kiedy człowiek poddaje się słowu Boga, budzi się do życia, 
przeżywa swoje małe zmartwychwstanie. 
Emigracja nie sprzyja rodzinie. Zwłaszcza wtedy, gdy 
wyjeżdża nie cała rodzina, ale sam ojciec czy matka. Wiedzą 
o tym dobrze ci, którzy wyjechali na dłużej za granicę. Wiele 
zależy od duchowej dojrzałości na miarę św. Józefa,                      
od słuchania sumienia, które podpowiada, co jest dobre,                   
a co złe w danych okolicznościach. Bywa, że wyjazd                        
za chlebem czy z innych względów jest konieczny. Bywa 
odwrotnie, że trzeba jak najszybciej wrócić, aby się 
kompletnie nie pogubić. Ci, którzy doświadczyli smaku 
emigracji, mogą w historii Świętej Rodziny odnaleźć coś                   
z własnej historii. Bóg, który stał się człowiekiem, 
doświadcza losu przymusowego emigranta. Zna smak 
wygnania z ojczyzny. 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20863-3933
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(773)%20567-6652


Co roku w niedzielę Świętej Rodziny pada w kościołach 
wiele słów o rodzinie. Powtarzają się dwa motywy: 
narzekanie na to, że jest źle, i przypominanie ideału życia 
rodzinnego, dość dalekiego od prozy życia. Nie wolno 
rezygnować z ideału, przydałaby się jednak bardziej 
praktyczna podpowiedź, jak go wprowadzać w życie. 
Mam w pamięci ubiegłoroczne spotkanie dla rodziców                     
z amerykańskim ewangelizatorem Joshem McDowellem                  
w katowickim Spodku. Krótka diagnoza: mamy kryzys więzi 
międzyludzkich, rodzice nie potrafią budować więzi                                 
z dziećmi, nie przekażemy wiary w rodzinie, jeśli nie będzie 
autentycznej więzi rodzice–dzieci. Wniosek: trzeba 
pracować nad budowaniem tych więzi, w przeciwnym 
wypadku jedynymi wychowawcami będą telewizja i Internet. 
Jak to robić? Sześć rad dla rodziców: 1. afirmujcie, 
potwierdzajcie uczucia dzieci (to daje im poczucie 
autentyczności) 2. akceptujcie bez warunków (to daje 
poczucie bezpieczeństwa), 3. doceniajcie (to daje poczucie 
znaczenia) 4. okazujcie uczucia (to daje poczucie, że są 
kochani), 5. bądźcie dostępni, miejcie czas (to daje poczucie 
ważności) 6. uczcie zasad (to uczy odpowiedzialności), ale 
pamiętajcie: zasady bez więzi prowadzą do buntu                               
i odrzucenia. „Józef wstał, wziął Dziecię i jego Matkę…” ks. 
Tomasz Jaklewicz 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Niedziela Świętej Rodziny – 29 grudnia    
6:00pm (Sobota) +Jan Jeziorkowski 
7:00am O Boże błogosławieństwo                     

i zdrowie oraz szczęśliwy poród dla 
Marzeny 

9:00am +Ludiwk Zając 
11:00am +Wanda Szefer    
1:00pm O Boże błogosławieństwo                      

i opiekę Matki iBożej dla Catherine i 
Filipa z rodziną 

3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm ++Józef Banas, Jan, Anna Hachaj i za zmarłych z 

rodziny Skurów 
 

Poniedziałek – 30 grudnia 
8:00am Za Parafian  
8:00am  +Antoni Łoniewski w 23 rocz. śmierci 
8:00am O Boże błogosławieństwo i o dar potomstwa dla 

Sylwii i Marka 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Wtorek  – 31 grudnia 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
8:00am Dziękczynna za szczęśliwy rok 2019 z prośbą o Boże 

błogosławieństwo na nowy rok dla Stanisławy i jej 
córek z rodzinami 

7:00pm +Józefa Jakieła 

Środa  - 1 stycznia, Świętej Bożej Rodzicielki 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Mari Władysława 

Mucek z ok. urodzin i na nowy rok  
11:00am +Julianna Chrzanowska w 1 rocz. śmierci 
1:00pm +Mieczysława Frankowska 
3:00pm Intencje zbiorowe 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Dawida Sobczak                  

w dniu urodzin 
 

Czwartek – 2 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Wiolety z ok. 49 

urodzin 
7:00pm +Krystyna Poślińska w rocz. śmierci 
 

Piątek – 3 stycznia – I Piątek miesiąca 
8:00am +Czesław Laguna w 8 rocz. śmierci 
7:00pm +Emilia Tasefska 
 

Sobota – 4 stycznia – I Sobota miesiąca 
8:00am +Mieczysław Marszałek 
9:00am  
  
Niedziela – 5 stycznia – Objawienie Pańskie 
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am ++Irena i Józef Kret 
9:00am +Hieronim Mierkowski 
11:00am +Daniel Bozowski w 4 rocz. śmierci 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Rajmunda 

Naruszewicz 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne  
 

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
Sakrament chrztu św.  otrzymają w niedzielę, 
12 stycznia: Dominik Nasuta, w sobotę, 25 
stycznia: Leo Pietruszka, w niedzielę, 26 
stycznia: Laura Pielach, Hanna Mary 
Wojdyła, David Zajkowski 
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 8 stycznia 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. 
 
BIERZMOWANIE 2020 r.  
Najbliższe spotkanie formacyjne                        
dla rodziców, opiekunów prawnych                           
i kandydatów do Bierzmowania odbędzie 
się 8 lutego godz. 4:30pm w kościele (dla 
tych, którzy nie mogą 15 lutego). 
Informacje o Bierzmowaniu znajdują się na 
stronie: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/.  
Uwaga! 16 listopada minął termin składania dokumentów                
do Bierzmowania, tym samym zakończył się czas zapisów     
do Bierzmowania w 2020 r. 
Termin Bierzmowania: 21 marca 2020r . 
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 lub książeczek, prosimy, 
by zgłosiły się po różańce do zakrystii. 
 

• Pobieranie miary na alby dla dzieci ze szkoły św. 
Faustyny: Centrum Pastoralne, 11 stycznia od godz. 
9am do 4pm. 
 

• Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem 
przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się: 
➢ dla dzieci ze szkół w Schaumburg, Addison                              

i Naperville – 10 lutego o godz. 7pm. 
➢ dla dzieci ze szkoły św. Faustyny – 15 lutego                          

o godz. 10am (w tym dniu dzieci będą miały robione 
zdjęcia indywidualne). 

Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie. Msza 
św. z poświęceniem świec i odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych kolejnych etapem do przygotowania                          
do I Spowiedzi i I Komunii św. 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela 29 grudnia:  $11,335.00 
Składka na spłatę długu: $21,318.00 
Pledges: $697.00 
Kawiarenka: $500.00 
 
W niedzielę,  5 stycznia zostanie zebrana druga składka na 
spłatę długu budowy naszego kościoła. 
 
PAYPAL 
Od 12 września do 10 grudnia przez PayPal wypłynęła 
donacja w wysokości: $745.00 
 
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! 
 

WITAMY NOWYCH PARAFIAN 
1. Krzysztof i Jessica  Szczypcio 

2. Janusz Kusek i Monika Staron 

3. Piotr i Monika Janikowski 

4. Karol i Anna Sionek 

5. Jan i Jolanta Owca 

6. Arkadiusz Cep i Justyna Lebiecka 

7. Paulina i Adam Stus 

8. Jadwiga i Łukasz Liszka 

9. Anna i Louis Tisinger 

10. Joanna i Piotr Gradzki 

11. Katarzyna Lachman i Marek Pasterniak  

12. Ewa i Adam Chorąży 

13. Tomasz Nosowski 

14. Janina i Andrzej Jozkowicz 

15. Edyta i Paweł Kiebała 

16. Lucyna i Janusz Olechny 

17. Teresa i Grzegorz Madej 

18. Aneta i Kazimierz Hornik 

19. Sylwia i Lukasz Kasperski 

20. Anna i Paweł Koperdowski 

21. Dariusz i Ewelina Dmochowski 

22. Edyta i Mariusz Nosek 

23. Andrzej i Barbara Krzywicki 

24. Paweł i Małgorzata Bugaj 

25. Beata i Marek Malec 

26. Krzysztof i Monika Lebiedziński 

27. Katarzyna i Jakub Wlodarski 

28. Cecylia i Anthony Klimek 

29. Witold i Beata Piłeczka 

30. Franciszka i Stanisław Koc 

31. Veronica i Tomasz Brzoskwinia 

32. Magdalena Banat 

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


33. Renata i Janusz Banat 

34. Barbara i Adam Zajkowski 

35. Christopher i Maryla Lisak  

36. Wojciech i Marzena Porebski 

37. Henryk Perkowski i Irena Prokowczuk 

38. Natalia i Radosław Tarasewicz 

39. Maria Grycel 

Witamy bardzo serdecznie w parafii Bożego Miłosierdzia                
i zachęcamy wszystkich, którzy uczęszczają do naszego 
kościoła, a nie są zapisani, aby się zapisali. 
 
ZE STATYSTYK PARAFIALNYCH ZA 2019 ROK 

 
 
Chrzty:  90 
I Komunia:       220 
Bierzmowanie: 181 
Śluby:               25 
Pogrzeby:         22 
 
 

Za wszystkie łaski i błogosławieństwa w roku 2019 Bogu 
niech będą dzięki! 
 

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... 
 
PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA 

 

• 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 

 
IMIENINY KSIĘDZA TOMASZA  
29 stycznia dzień imienin księdza 
Tomasz. Życzymy księdzu Tomaszowi 
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki 
Najświętszej i wsparcia Ducha 
Świętego w dalszej pracy 
duszpasterskiej. 
 
KOLĘDA 
Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą 
atmosferę miłości, braterstwa i radości. 
Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych 
dniach świątecznych swoich krewnych, 
przyjaciół, a także ludzi opuszczonych. Nic 
więc dziwnego, że w tym odwiedzaniu 
bliskich - swoich parafian, biorą udział 
duszpasterze. Błogosławieństwo kolędowe 
domów i mieszkań i znaczenie kredą drzwi 
mieszkań ma swoją głęboką wymowę. Jest to 
nawiązanie do wydarzeń Starego 
Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego 
miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było 
także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się 
należy. Również chrześcijanie przyjmujący kapłana dają 
świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Chciejmy 
odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach przeżywać                      
w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, 
szczerej i serdecznej rozmowy z kapłanem odwiedzającym.  
Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasze domy, nasze 
rodziny i umacnia na drodze życia chrześcijańskiego. 
Formy z zaproszeniem na kolędę są dostępne w kościele. 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


JASEŁKA  
W sobotę, 4 stycznia, podczas 
Mszy św. o godz. 6pm dzieci                     
z naszej parafii przedstawią 
Jasełka. 
Zapraszamy do uczestniczenia                 
w tej Mszy św., a po Mszy św. 
zapraszamy na Opłatek Parafialny. 
 
OPŁATEK PARAFIALNY 
W sobotę, 4 stycznia, o godz. 7pm, w sali Kings Hall 
Banquets w Lombard, odbędzie się  Opłatek Parafialny. Cena 
biletu dla dorosłych wynosi: $35; dla dzieci  do 10 roku życia: 
$10. Zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia udziału                   
w naszym Spotkaniu Opłatkowym. 
Więcej informacji: Jola Smoter: (630)740-2749; Agnieszka 
Stankiewicz: (630) 863-3933.  

Panie prosimy, aby na zabawę upiekły ciasta. Bóg 
zapłać! 

 
 
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.  
 

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. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 stycznia – 
szczegóły oraz plan spotkań formacyjnych na okres 
styczeń – maj 2020 r. ukażą się w najbliższym czasie na 
plakatach, Fb, w Biuletynie. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 
PARAFIALNY KONCERT KOLĘD  
W niedzielę, 5 stycznia, o godz. 4:30pm 
odbędzie się Parafialny Koncert Kolęd. 
Wezmą w nim udział wszystkie grupy 
muzyczne z parafii. Zapraszamy 
serdecznie! 
 
MŁODZIEŻ 
W styczniu ze względu na Kolędę nie 
będzie spotkań młodzieżowych. Z 
nowym planem na okres luty-maj 2020 r. 
będzie można zapoznać się wkrótce na 
Fb, plakatach i w Biuletynie. Stali 
bywalcy spotkań – zaproście i przyprowadźcie chociaż 
jednego nowego kolegę/ koleżankę.  
Uwaga: w tym roku spotykamy się wszyscy razem, bez 
podziału na 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  
 
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 

http://bit.ly/2w65Pow


deklaracji do koszyka, który jest w przedsionku naszego 
kościoła. Więcej informacji: Stanisława (708)691-1758. 
 
ŚWIĄTECZNE „SIANKO” – PODZIĘKOWANIE  

Gorące podziękowanie dla 
wszystkich, którzy wsparli 
akcję Świątecznego Sianka. 
Szczególnie dziękujemy 
młodzieży z Kręgu 
Miłosierdzia za przygotowanie 
i rozprowadzanie sianka i tym wszystkim, którzy  w tym dziele 
pomagali oraz wszystkim, którzy poprzez swoje ofiary 
zechcieli wesprzeć dzieci z Domu Dziecka w Trzemiętowie. 
Zebraliśmy $3,122.72. Gorące Bóg zapłać!!! 
 
MARSZ DLA ŻYCIA 
Organizujemy wyjazd na: Marsz dla Życia.  
Spotykamy się 11 stycznia,  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. 
 

 
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  
Porady prawne dotyczą możliwości 
rozpoczęcia kościelnego procesu                              
o zbadanie ważności małżeństwa. 
Spotkanie odbywa się w biurze parafialnym 

lub w zakrystii - po wcześniejszym uzgodnieniu daty. 
 
WALENTYNKOWA NOC 
W sobotę, 15 lutego 2020 r., zapraszamy wszystkich                         
do wzięcia udziału w Niezapomnianej Walentykowej Nocy. 
Całkowity dochód jest przeznaczony na spłatę długu budowy 
naszego kościoła.  

Panie prosimy, aby na zabawę upiekły ciasta. Bóg 
zapłać! 

 
 

WYDARZYŁO SIĘ: 
SPOTKANIE OPŁATKOWE MŁODZIEŻY 
Ważnym elementem naszych spotkań młodzieżowych jest 
podzielenie się opłatkiem, który niewątpliwie odwołuje się 
do polskiej tradycji, ale jeszcze bardziej, do Tego, który 
stając się Chlebem Eucharystycznym pozostał z nami i jest 
lekarstwem, i pokarmem na życie wieczne. Podczas 
naszego spotkania słuchaliśmy Ewangelii według św. 
Łukasza 2,1-14, śpiewaliśmy kolędy i złożyliśmy sobie 
życzenia. Oczywiście były również prezenty - każdy 
otrzymał podarunek świąteczny. Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie i obecność. 
 



 
 
OPŁATEK W ODNOWIE: Bóg ma swój czas...  
W czwartek 19 grudnia 
Odnowa w Duchu 
Świętym modliła się 
wspólnie na Eucharystii 
z homilią którą wygłosił 
ks. Tomasz Pietrzak 
SChr. W Ewangelii z 
dnia (Łk 1,5-25) można 
zauważyć podobieństwo 
do fragmentu o 
zwiastowaniu Maryi: 
przychodzi Anioł z 
wiadomością od Boga. 
Różnicą jest to, że Maryja uwierzyła Aniołowi, Zachariasz zaś 
nie. Punktem łączącym oba fragmenty Ewangelii i naszą 
duchowość jest to, że Bóg ma swój czas. My zaś często 
chcielibyśmy wszystko już, teraz, a Bóg ma swój czas i jest 
on najlepszy dla człowieka. Naszym zadaniem jest 
dostrzegać ten czas, nastawiać swoje radary, swoje wnętrze 
na przychodzenie Pana Boga. Pomoże to nam również 
przygotować się na ostatnie przyjście Boga – podczas naszej 
śmierci. Każdy z nas ma własną drogę i swój sposób 
kroczenia drogą do Boga - uszanujmy, że ktoś idzie inną 
drogą. 
Po Mszy Świętej Wspólnota przeszła do Centrum 
Pastoralnego, gdzie czekały pięknie przystrojone stoły, 
zastawione smacznymi potrawami. Ks. Tomasz rozpoczął 
spotkanie od przeczytania Ewangelii według św. Łukasza 
2,1-14, a następnie ks. Proboszcz złożył życzenia świąteczne 
całej grupie. Również Odnowa dziękowała swojemu 
Opiekunowi za pracę, zaangażowanie i bycie z i dla 
Wspólnoty. Dzielenie się opłatkiem jest wzruszającym 
momentem, wyraża bowiem jednocześnie pragnienie 
dawania i przyjmowania tego, co mamy najcenniejsze, i co 
jest nam niezbędne do życia. Opłatek symbolizuje naszą 
codzienność oraz odwołuje się do Eucharystii – lekarstwa                   
i pokarmu na życie wieczne. 
Miłym zaskoczeniem były upominki dla każdego. Nie 
zabrakło też kolęd przy akompaniamencie gitary pana Jacka. 

Ks. Tomasz część spotkania przeznaczył na przedstawienie 
Wspólnocie planu spotkań formacyjnych na pierwsze 
półrocze 2020 r. (wkrótce będą plakaty) oraz na 
podsumowanie jesiennego czasu pracy grupy (o czym więcej 
w kolejnym tygodniu na Fb i w Biuletynie). 
Dziękujemy wszystkim za obecność i przygotowanie 
spotkania. Wspólnota Odnowy życzy wszystkim na Nowy 
Rok dobrego czasu, odnalezienia w sobie ciszy i radości 
płynącej od Jezusa.  
 

 
 

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. 
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. 
 

https://milosierdzie.us/grupy/
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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 Stępien ́ SChr. Spotkania odbywają się w II 
i IV piątek miesiąca w Centrum Pastoralnym. 
  

OGŁOSZENIA DROBNE 
• Naprawa i instalacja drzwi garażowych i otwieraczy. Kontakt: 

Krzysztof (773)968-6861 
• 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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