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LITURGIA NIEDZIELNA 
5 stycznia – Niedziela Trzech Króli 
 

Wejście: Mędrcy świata (61) 
 

Ofiarowanie: Dzieciątko się narodziło (49) 
 

Komunia św.: Jezusa narodzonego (57) 
 

Dziękczynienie: Jakieś światło nad Betlejem (56) 
                                

Zakończenie: Do szopy, hej pasterze (48) 
 

Czytania:   
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
 

Psalm responsoryjny (72) 
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
Z radością i ochotą przyłożyłam 
usta do goryczy kielicha, który 
biorę ze Mszy świętej codziennie, 
tę cząstkę, którą mi przeznaczył 
Jezus na każdy czas, i tej nie 
oddam nikomu. Pocieszać będę 
nieustannie najsłodsze Serce 
Eucharystyczne, grać będę pieśni 
wdzięczne na strunach serca 
swego, cierpienie jest 
najwdzięczniejszym tonem. Pilnie 
wyczuwać będę, czym dziś Serce Twoje rozradować mogę. 
Dni w życiu nie są jednostajne; kiedy czarne chumury zasłonią 
mi słońce, starać się będę, jak orzeł, przedzierać przez fale                    
i dać poznać innym, że nie gaśnie słońce. (385) 

 
ROZWAŻANIA: 

Niedziela Trzech Króli - Mt 2,1-12 
Święto poszukujących  

Przed Jezusem biją czołem 
– składają ofiary. 

Trzykroć szczęśliwi Królowie 
któż wam nie zazdrości? 

Cóż my damy, któż nam powie... 
Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie 
symboliczny charakter: Mały obywatel Betlejem, ubogiej 
mieściny judejskiej, narodzony w największej pokorze, staje 
się darem dla wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez 
tajemniczych gości z innych krain – Jezus staje się darem 
ofiarowanym każdemu człowiekowi. W złożonych przez 
mędrców ze Wschodu darach: złota, kadzidła i mirry widzimy 
symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem szczerze 
poszukuje prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary 
otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do celu. 
André Frossard, dziennikarz, wychowany w domu, w którym 
nie stawiano nawet problemu Boga, nagle, mając dwadzieścia 
lat, nawraca się. Dosłownie w ciągu kilku minut doznaje 
dotykalnego działania Łaski. Napisze potem: „Wyszedłem 
stamtąd po dziesięciu minutach, tak bardzo zaskoczony tym, 
iż stałem się niespodziewanie katolikiem, jak byłbym zdumiony 
odkrywając, iż jestem żyrafą lub zebrą po wyjściu z ogrodu 
zoologicznego. […] była to chwila oszołomienia, która trwa do 
dziś dnia”. Słusznie jednak sceptycy takich nawróceń uważają, 
że mimo wszystko są one jakoś przygotowane. Więcej, można 
by powiedzieć, że przez odrzucenie Boga z życia problem 
wiary staje się bardziej żywy, zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi 
jakieś dramatyczne wydarzenie. 
W poznaniu muszą się znajdować znaki, poprzez które 
następuje zjednoczenie, jak gwiazda, która doprowadziła 
mędrców do Betlejem. Reszta była już sprawą wiary. Każdy               
z nas jest wezwany, do każdego są skierowane są znaki i dary. 
Wychowany w szczelnym ateizmie Frossard napisze po swoim 
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nawróceniu: „Nad wszystkim, ponad ogromnym światem                         
i w nim samym króluje obecność Tego, którego imienia nie 
potrafię wymówić nigdy więcej bez uczucia lęku, że zranię 
Jego dobroć; w obliczu Niego odczuwam szczęście, że jestem 
dzieckiem, któremu przebaczono wszystko i które budzi się,     
by poznać, że wszystko jest darem”. 
Prawdę o Betlejem przysłania nam wiele spraw, przede 
wszystkim zaś zajmowanie się samym sobą. W ewangelii 
Janowej jest szokujące zdanie: „A to jest życie wieczne: aby 
znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 
posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Poznawanie Boga 
niewiele ma wspólnego z samą pracą umysłu, z dociekaniem 
tzw. tematów religijnych. Takie poznanie ma być życiem, 
oddaniem, zawierzeniem. Odkąd „Słowo stało się ciałem                       
i rozbiło namiot pośród nas”, wszyscy mogą Go poznać                            
i spotykać. Od objawienia do spotkania prowadzi jednak długa 
droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający Boga. Bóg jej 
nie skraca, a przecież jest nam bliższy niż my sami sobie! 
Trzeba więc iść za Gwiazdą nie zrażając się odległością                         
i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi 
nas ona do Chrystusa – jedynego Zbawiciela człowieka.                    
Co prawda nie mamy ze sobą darów złota, kadzidła i mirry – 
ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto 
poszukujących swoje szczerze kochające serce oraz czyny 
miłości, które stały się naszym udziałem. ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
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  
 

Poniedziałek – 6 stycznia 
8:00am Za Parafian  
8:00am Dziękczynna w dniu urodzin Adriana Świerc 
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo w dniu 50 urodzin 

dla Marka 
7:00pm ++Maria i Adam Łabuda 
 

Wtorek  – 7 stycznia 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Bożeny i Pawła w 25 rocz. ślubu 
8:00am +Ryszard Szawłowski i za zmarłych z jego rodziny 
7:00pm ++Stanisława i Jerzy Mroczkowscy 

Środa  - 8 stycznia 
8:00am +Teresa Wojnowska 
8:00am +Piotr Poborca w 2 rocz. śmierci, +Irena Korbaś, 

+Renata Korbaś, ++Jacek Malec i Sławomir Kuczak 
7:00pm +Marian Bieszczad w 1 rocz. śmierci 
 

Czwartek – 9 stycznia 
8:00am ++Władysław, Zofia i Ryszard Chłopecki 
8:00am +Marcin Panek 
7:00pm +Marek Florczyk 
 

Piątek – 10 stycznia  
8:00am +Jan Bednarz w 20 rocz. śmierci 
8:00am +Marcin Panek 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz 

przywrócenie wiary dla Dominika oraz o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

 

Sobota – 11 stycznia 
8:00am +Roman Knapik w 4 rocz. śmierci 
8:00am +Marcin Panek 
9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Filipa 

z ok. urodzin 
  
Niedziela – 12 stycznia – Chrzest Pański  
6:00pm (Sobota) ++Janina i Zbigniew 

Borla 
7:00am ++Zofia i Kazimierz Ptaszek 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla 

Mariana i Emilii Lis 
11:00am ++Marlena i Ryszard Bogacki 
1:00pm +Linda Sobkowicz 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Hieronim Mierkowski  
 

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 Pieloch, Hanna 
Mary Wojdyła, David Zajkowski, w 
sobotę, 1 lutego, Benjamin Mazur i 
Alex Lebiecki. 
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. 
 
PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU ŚW. W NASZEJ PARAFII  
Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę 
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1pm.  Obecność 



rodziców dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest 
obowiązkowa! 
Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU dziecka 
należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice.  
Wymagana jest przynależność rodziców dziecka do 
naszej parafii (plik do pobrania z prawej strony pod 
obrazkiem) lub pisemna zgoda na chrzest z parafii, do 
której należą rodzice dziecka. 
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej                      
1 miesiąc przed planowaną datą Chrztu św., wypełnić 
formularz zgłoszenia Chrztu św. (plik do pobrania z prawej 
strony pod obrazkiem) i zarezerwować datę. 
 
DOKUMENTY:  

• Wypełniony formularz zgłoszenia Chrztu św. 

• Kopia świadectwa urodzenia dziecka 

• Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą 
pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.  

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV: 872, 
873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi 
spełniać następujące warunki: 

• być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego Chrzest, 
posiadać wymagane do tego kwalifikacje i intencję 
pełnienia tego zadania 

• mieć ukończone 16 lat 

• być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament 
Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą nie być 
matką ani ojcem przyjmującego chrzest 

• jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego pozostaje                           
w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek 
sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół Katolicki 

• zadaniem rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców 
w chrześcijańskim wychowaniu dziecka zgodnie z nauką 
Kościoła Katolickiego, oraz wierne wypełnianie 
zobowiązań rodzica chrzestnego podjętych na Chrzcie. 

 
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 i książecki 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 będzie kolejnym etapem do przygotowania                          
do I Spowiedzi i I Komunii św. 

 
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela 29 grudnia:  $10,759.00 
Składka na spłatę długu: $10,949.00 
św. Szczepana: $2,421.00 
Pledges: $951.00 
Christmas Offering: $2,796.00 
 

W niedzielę,  12 stycznia zostanie zebrana druga składka na 
Catholic Annual Appeal 2020 r. 

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


Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy złożyli swoje 
zobowiązania (tzw. pledges) i w ostatnich tygodniach 
przekazali pieniądze na spłatę długu naszego 
kościoła: Przemysław i Karolina Wieclaw, Maciej i Katarzyna 
Stanio, Beata i Leszek Szklanny, Grzegorz i Anna Kruczalak, 
Bronisław Pohl, Marek i Anna Dragowski, Kazimierz i Izabela 
Wiatr, Jan i Danuta Morawa, Krzysztof i Renata Mierkowski, 
Andrzej i Iwona Libera, Jan i Maria Korus, Bartosz i Joanna 
Puchalski, Jan i Aneta Krupa, Witold i Beata Pileczka, Robert 
i Urszula Kuczynski, Leonard i Bożena Kucinski, Marta i 
Mariusz Wdowiak, Christopher i Margaret Stelmach, Wojciech 
i Janina Bykowski, Jacek i Marzena Flis, Andrzej i Anna 
Mozgala, Arkadiusz Zwierniak i Monika Machnik, Grzegorz i 
Edyta Grygo, Witold i Ewa Mierzwa, Mariusz i Maria Onak, 
Stanisław i Alfreda Konieczek. 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! 
 

Z ŻYCIA PARAFII 
     

 
 
 
ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA FACEBOOK'U  
Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i biuletyny. 
Zapraszamy do polubienia: "Parafia Miłosierdzia Bożego                   
w Lombard" 

Adres naszej strony parafialnej:  
www.milosierdzie.us. Na stronie internetowej, 
www.milosierdzie.us, istnieje możliwość finansowego 
wspierania naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE"  przez 
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. Dziękujemy                          
za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać! 
 
Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi Bożego kard. 
Augusta Hlonda 
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że 
dałeś naszej Ojczyźnie kard. Augusta 
Hlonda, biskupa i Prymasa Polski, 
wielkiego i żarliwego czciciela 
Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego 
Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem                  
i opiekunem Polonii zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim 
sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi 
Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia 
racz mi udzielić za wstawiennictwem sługi Bożego kard. 
Augusta Hlonda łaski, o którą pokornie proszę. Amen.  
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
 
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. 
 
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  
Święto Trzech Króli, inaczej 
Objawienia Pańskiego, to ważny dzień.  
Wtedy nowo narodzony Jezus obajwił się jako Mesjasz światu 
pogan reprezentowanemu przez owych mędrców, którzy 
przyszli ze Wschodu oddać mu pokłon. W późniejszych od 
Biblii podaniach byli oni królami i było ich trzech: Kacper, 
Melchior i Baltazar. Przynieśli do Betlejem dary: złoto, 
kadzidło, czyli mieszaninę aromatycznych żywic i korzeni oraz 
mirrę, cenną wonną żywicę używaną do wytwarzania kadzidła. 
Na pamiątkę tego wydarzenia w kościołach święci się kadzidło 
i kredę do oznaczenia drzwi domów symbolem K + M + B. Są 
to inicjały łacińskiego życzenia: Chrystus dom błogosławi 
(Christus Mansionem Benedicat), w czym doszukujemy się 
też genezy imion trzech króli. 
  

NAMASZCZENIE CHORYCH 
W poniedziałek, 6 stycznia, osoby cierpiące będą miały 
możliwość przystąpienia do sakramentu namaszczenia 
chorych. Sakrament będzie udzielany po Mszy św. o godz. 
8am i 7pm. 
 
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.  

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


ŚWIĄTECZNE STROIKI – OAZA DZIECI BOŻYCH 
Rodzice i dzieci z Oazy Dzieci Bożych dziękują 
wszystkich, którzy wsparli akcję „Świąteczne 
Stroiki”. Kwota w wysokości $1,905.00 zostanie 
przeznaczona na wyjazd dzieci na „Wakacje z 
Bogiem” do Yorkville. Bóg zapłać wszystkim za hojność! 
 
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                
i w Biuletynie. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 
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  
 
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! 
 
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. 
 
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. 
 

 
 
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! 
 

 

http://bit.ly/2w65Pow


PODATKI, PODATKI...  
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i rodziny, które 
chciałyby otrzymać informację o donacjach złożonych w roku 
2019, prosimy o zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry 
Krystiany lub wypełnienie formularza i zostawienie go                           
w zakrystii. Zaświadczenie będzie do odebrania w zakrystii lub 
zostanie wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę zaznaczyć.  

 
Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2019 

 
Imię i nazwisko ____________________________________ 

Adres  ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Numer parafialny:   __________________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  

 
PIELGRZYMKO-WYCIECZKA: Medjugorie, Wyspa Brać, 
Czarnogóra, Rzym-Watykan 

 
Ks. proboszcz Mirosław Stępień SChr zaprasza na wspaniałą 
pielgrzymko-wycieczkę w terminie od 13 do 24 września 2020 
r. Pielgrzymko-wycieczka rozpoczyna się do Zagrzebia, potem 
jest wyjazd do Trogiru – miasta otoczonego morzem, dalej 
Split i Omiśa z rejsem na wyspę Brać. Następnie Medjugorie                
i zwiedzanie Santuarium MB Królowej Pokoju oraz wizyta na 
Górze Objawień. Dalej jest Dubrovnik i Czarnogóra z wyprawą 
na sztuczną wyspę, która wciąż „rośnie”. Następny dzień to 
Kotor i Włochy: San Giovanii Rotondo z Mszą św. przy grobie 
św. o. Pio, potem Monte Sant Angelo i Monte Cassina – tutaj 
pełna emocji wizyta ze złożeniem kwiatów na cmentarzu. 
Kolejny dzień to Rzym i Watykan: może będzie możliwość 
uczestniczenia w audiencji z Papieżem.  
Zapraszamy! Więcej szczegółów i informacji: Blue Amber 
Travel: (847)630-3777. 

WYDARZYŁO SIĘ: 
KOLĘDNICY 
Od wspomnienia św. Szczepana nasi kolędnicy parafialni 
(ministranci, dzieci z Bożych Perełek, młodzież z zespołu 
Przyjaciele Miłosierdzia) rozpoczęli kolędowanie pośród rodzin 
z naszej parafii. Kolędnicy wraz ze śpiewem kolęd i krótką 
inscenizacją wnieśli wielką radość do odwiedzanych rodzin.  
Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za gościnę tych, do 
których bylo nam dane przybyć. Dziękujemy naszym dzieciom 
i młodzieży za zaangażowanie. Bóg zapłać!!! 
 

 
 

 
 
JASEŁKA 
W niedzielę, 29 grudnia na Mszy św. o godz. 1pm, dzieci                         
z Oazy Dzieci Bożych pod przewodnictwem s. Kornelii, 
przedstawiły Jasełka, które były dalszą kontynuacją 
świętowania narodzenia Jezusa i wspólnego radowania się                  
z tego wspaniałego wydarzenia. 
 

 



 

 
 

 
 
ODNOWA W DUCHU ŚW.  – podsumowanie półrocza 
Za nami połowa roku formacyjnego 2019/2020. Warto w tym 
kontekście jak i końca roku kalendarzowego dokonać 
retrospekcji minionego czasu. 
Na początku zauważmy, że tematyka naszych czwartkowych 
spotkań jest kontynuacją tego, co otrzymaliśmy w poprzednich 
latach. Ks. Tomasz Pietrzak SChr wprowadza coraz głębiej 
Grupę w duchowość ignacjańską, która jest 
chrystocentryczna, mocno osadzona w rzeczywistości,                         
w której szuka się i odnajduje działanie Boga. Nasze 
codzienne życie jest tą przestrzenią, w której doświadczamy 
łaski Bożej, a która ma prowadzić każdego z nas do otwartości 
na to, co dzieje się we mnie i wokół mnie, na drugiego 
człowieka, na miłość. 
Pogłębianiu takiej drogi duchowej służyły rekolekcje                                      
i warsztaty w duchu ignacjańskim poprowadzone na przełomie 
listopada i grudnia. Uczestnicy zostali zaproszeni                                   
do poznawania swoich pragnień, uczuć, zmysłów, do trwania 
w uważności, co było wspomagające w medytacjach, 
pozwalało bowiem na coraz lepsze odczytywanie tego, co 
mówi Bóg.  
Struktura spotkań formacyjnych zachowała swój kształt z roku 
poprzedniego, tj. naprzemiennie odbywały się: medytacje, 
adoracje Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia 
(czas tej modlitwy uległ wydłużeniu w tym roku), konferencje 
prowadzone przez Opiekuna Wspólnoty. Dodatkowo w tym 
roku jako novum zostały wprowadzone spotkania 
warsztatowe, których celem jest głębsze poznawanie siebie                 

i mechanizmów, które mają wpływ na nasze zachowanie. 
Tradycyjnie Grupa czytała tematycznie dobraną lekturę, tym 
razem była to książka Waltera J. Ciszka SJ „… bo ty jesteś ze 
mną”… 
Rozwój Odnowy w aspekcie duchowym, personalnym 
przyczynił się do powstania diakonii: medialno- informacyjnej, 
powitalnej, stołu, śpiewu. 
Wspólnota nie tylko spotyka się na modlitwie, ale w bardzo 
konkretny sposób przekłada ją na uczynki miłosierdzia – w tym 
roku zasponsorowała Szlachetną Paczkę. 
Zapraszamy każdego i każdą z Was do swojej indywidualnej 
refleksji: jakie dobro zdarzyło się w moim i Grupy życiu?                        
Z czym wchodzę w kolejne półrocze roku formacyjnego 
2019/2020? 

 
 

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!!! 

https://milosierdzie.us/grupy/
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• 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 

• Do wynajęcia umeblowany pokój w Roselle. Świadczenia, 
internet, pralnia wliczone. Kontakt: Danuta (630)823-6500 

• Do wynajęcia jednosypialniowe mieszkanie w Glendale Hgts od 
zaraz. Kontakt: Waldemar (847)525-4188 

• 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. 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 
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