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LITURGIA NIEDZIELNA 
26 stycznia – III Niedziela Zwykła, rok A 
 

Wejście: Cały świat niech śpiewa tę pieśn (172) 
 

Ofiarowanie: Mizerna cicha, zwrotka 3 i 4 (63) 
 

Komunia św.: Ach, witajże pożądana (36) 
 

Dziękczynienie: Dzięki, o Panie (178) 
                                

Zakończenie: Tryumfy Króla niebieskiego zwrotka 2 i 3 (80) 
 

Czytania:   

Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
 

Psalm responsoryjny (27) 
Pan moim światłem i zbawieniem moim 
 

 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
W pewnej chwili, kiedy mnie prosiła 
pewna osoba o modlitwę, kiedy się 
spotkałam z Panem powiedziałam Mu te 
słowa: Jezu, ja kocham szczególnie                     
te dusze, które Ty miłujesz. – A Jezus mi 
odpowiedział te słowa: A Ja udzielam 
szczególnych łask tym duszom,                            
za którymi się wstawiasz do Mnie. (599) 

 
ROZWAŻANIA: 

III Niedziela Zwykła - Mt 4,12-23 
Razem z Ojcem 
Środki społecznego przekazu karmią nas nieustannie 
przerażającymi opisami napadów, porwań i gwałtów. Pewnie 
dlatego niewinny skądinąd widok wzbudził we mnie dziwne 
podejrzenia. Wracając z wykładów zauważyłem dwóch 
mężczyzn pchających przed sobą dwa dziecięce wózki. W ich 
zachowaniu było coś nienaturalnego, jakieś skrępowanie, 
skrywana wstydliwość, gwałtowne i nerwowe ruchy rąk. 
Mijając ich, odruchowo spojrzałem w głąb wózeczków. W obu 
leżały śpiące niemowlaki. I wtedy nie wiem dlaczego przyszło 
podejrzenie, że może jestem świadkiem porwania. Bo po co 
ten pośpiech i nerwowość? Ta myśl nie dawała mi spokoju. 
Uspokoiłem się dopiero, gdy zobaczyłem, że obaj panowie 
zatrzymali się przy budce z piwem. Ale przecież ten widok 
powinien jeszcze bardziej mnie zaniepokoić... To byli ojcowie! 
Wydawało się, że razem z dziećmi – a jednak nie razem.                  
Pod płaszczykiem spaceru szukali pretekstu do realizacji 
innego celu... 
Czy zdajemy sobie dzisiaj w pełni sprawę z niezastąpionej roli 
ojca w wychowaniu dzieci? Ileż niepokojów przeżywa dziecko 
zaniedbane przez ojca, ile może wystąpić trudności                                
z identyfikacją, a nawet dewiacji – gdy ojca zabraknie albo 
gdy jest, ale nie spełnia odpowiedzialnie swej roli. Tak rzadko 
można dzisiaj zobaczyć ojca bawiącego się razem z dziećmi. 
Razem na spacerze, na wakacjach. Razem w domu, przy 
stole, przy zeszycie. 
Gdy szukałem w dzisiejszej liturgii słowa myśli nawiązujących 
do ojcostwa, mój wzrok zatrzymał się na tym fragmencie 
Ewangelii, gdzie mowa jest o powołaniu dwóch braci: ujrzał... 
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Pracowali 
razem. To ojciec nauczył ich naprawiać sieci. Ale chyba nie 
tylko tego. Na pewno również posługiwania się nimi. 
Ewangelia wspomina jednak jedynie czynność naprawiania,                 
a niektórzy egzegeci nadają jej znaczenie symboliczne, 
oznaczające doskonalenie. Być z ojcem, razem z nim 
pracować – to doskonalić swe umiejętności. A Jezus, który 
stanie się wkrótce ich Mistrzem, wezwie ich do doskonalenia 
siebie samych tak, aby mogli łowić już nie ryby, lecz ludzi. 
Sam Jezus formuje, naprawia i doskonali. Pierwsze 
seminarium, początek tkwi jednak w rodzinie. Kim był 

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


Zebedeusz? Rybakiem. Miał własną łódź. Dziś 
powiedzielibyśmy: kuter rybacki, czyli własne 
przedsiębiorstwo, skoro opłacał najemników (por. Mk 1,20). 
Żoną jego była prawdopodobnie Salome, siostra Maryi, Matki 
Jezusa. Zebedeusz był więc wujkiem Pana Jezusa. Chyba 
jednak nie tylko pokrewieństwo, ale przede wszystkim dobre 
wychowanie sprawiło, że Jezus darzył obu braci szczególnym 
zaufaniem. Otrzymali przydomek „synów gromu” (Boanerges) 
ze względu na niezwykłą energię, jaka ich cechowała, 
odziedziczoną zapewne po ojcu. Trudno przewidzieć, jak 
zareagował, gdy obaj synowie natychmiast zostawili sieci                     
i poszli za Jezusem. Nie wydaje się jednak, by bronił im 
pójścia za głosem powołania. Imię Zebedeusz oznacza „Bóg 
dał”. Musiał być szczęśliwym ojcem. Bóg mu pobłogosławił                  
i wybrał Jego synów. Tak jak kiedyś byli z nim razem i razem 
z nim pracowali, tak teraz razem z Jezusem zaczęli budować 
jedność Królestwa Bożego. 
O ileż ważniejsze od bycia z ojcem ziemskim jest „bycie”                         
z Ojcem Niebieskim! Dopełnieniem wiary w Ojca i jej 
sprawdzianem jest trwanie w Jego obecności i pełnienie Jego 
woli. Nie pozorne – jak machinalne pchanie wózka przez 
opisanych przeze mnie ojców – lecz świadome, otwierające 
na przyjęcie pełni ojcowskiej miłości i umożliwiające 
budowanie Królestwa Bożego. ks. Tadeusz Czakański 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

III Niedziela Zwykła – 26 stycznia  
6:00pm (Sobota) +Teresa Rybińska w 9 rocz. śmierci 
7:00am ++Filip Skibiński i Wiesława 
9:00am +Władysław Gąbka w 2 rocz. śmierci 
11:00am +Tadeusz Pawlaczek w 12 rocz. śmierci 
1:00pm +Janina Fila w rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Marcin Panek  
 

Poniedziałek – 27 stycznia 
8:00am +Jan Długozima w 15 rocz. śmierci 
8:00am +Marcin Panek 
8:00am +Marianna Bargielska 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Roberta Malinka z ok. 

urodzin 
 

Wtorek  – 28 stycznia, św. Tomasza z Akwinu 
8:00am Za parafian 
8:00am +Marcin Panek 
8:00am +Janusz Gibes 
7:00pm ++Jadwiga i Józef Koreń 
 

Środa  - 29 stycznia 
8:00am +Józef Dziadkowiec w 23 rocz. śmierci 
8:00am +Stanisława Nazaruk w dniu urodzin 
8:00am +Marcin Panek 
7:00pm +Marian Ligęza w 9 rocz. śmierci 
 

Czwartek – 30 stycznia 
8:00am +Janusz Gibes 
8:00am +Jan Małyszko 
8:00am +Marcin Panek 
7:00pm +Andrzej Malinka 
 

Piątek – 31 stycznia, św. Jana Bosko 
8:00am ++Ryszard Chłopecki, Zofia i Władysław Chłopeccy 
8:00am +Marcin Panek 
7:00pm +Janina Brożonowicz w 16 rocz. śmierci 
 

Sobota – 1 lutego 
8:00am +Jerzy Trętowicz 
8:00am +Marcin Panek 
9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty 

z rodziną 
  
IV Niedziela Zwykła – 2 lutego  
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am ++Stefania i Józef Lis oraz +Stanisław Pęcak 
9:00am +Zofia i Eugeniusz Zajder w rocz. śmierci 
11:00am +Roman Knapik 
1:00pm +Józef Dziadkowiec w 23 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne  
 

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
Sakrament chrztu św.  otrzymają                            
w sobotę, 1 lutego Benjamin Mazur i Alex 
Lebiecki; w niedzielę, 23 lutego Dawid 
Michał Mucha, Benjamin Alex Koroloczuk, 
Paweł Franciszek Kisiel. 
Najbliższe spotkanie dla rodziców                            
i rodziców chrzestnych odbędzie się  w środę, 5 lutego                       
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 rozpoczął się 25 
stycznia i trwać będzie 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, a dla tych, którzy nie 
mogą 15 lutego. Egzamin do Bierzmowania 
dla osób niezrzeszonych (tj. nieuczęszczających do szkół                     
na katechezę) odbędzie się 22 lutego 2020 r. o godz. 4pm                    
w kościele w salce na chórze. Kandydaci, uczęszczający                      
do szkół na katechezę, termin egzaminu uzgadniają ze swoimi 
katechetami. 
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 lub książeczek, prosimy, 
by zgłosiły się po różańce i książeczki do zakrystii. 
 

• 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 19 stycznia:  $10,226.00 
Składka na spłatę długu: $7,831.00 
Pledges: $755.00 
Sklepik: $4,490.00 

Kawiarenka: $408.00 
 

W niedzielę,  2 lutego zostanie zebrana druga składka                   
na spłatę długu naszego kościoła. 
 

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... 
 
OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI – MATKI BOŻEJ 
GROMNICZNEJ  
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu 
Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, 
zwane dawniej świętem Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny. Polska wieś nazwała 
go świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
Taka jest geneza tego święta i skąd nazwa Matki 
Bożej Gromnicznej? Myślę, że należałoby 
przybliżyć czytelnikom Niedzieli pokrótce historię 
i tradycję tego święta, gdyż jego znajomość jest 
znikoma. Dla wielu jest to czas zakończenia 
okresu Bożego Narodzenia, mówią, że "jest to ostatni dzień 
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śpiewania kolęd", inni pamiętają, że tego dnia należy pójść                 
do kościoła z pięknie przystrojoną gromnicą, aby ją poświęcić. 
"Już od wieków ludzie tego dnia przystrajają pięknie gromnice 
i przynoszą je do kościoła. Gromnice, które znajdują się                        
w domu, mają strzec nas przed niebezpieczeństwami". 
Nieliczni pamiętają, że ten dzień jest pamiątką Ofiarowania 
Pana Jezusa w świątyni, a zapalona świeca jest symbolem 
Chrystusa - Światłości świata. 
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było 
ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Św. Łukasz 
Ewangelista opisuje: "Gdy zaś nadszedł dzień poddania ich, 
zgodnie z Prawem Mojżeszowym, oczyszczeniu, zanieśli Go 
do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu, według tego, co jest 
napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć ofiarę 
zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę 
synogarlic lub dwa gołąbki" (por. Łk 2, 22-24). 
Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez 40 dni po 
urodzeniu chłopca, a przez 80 dni po urodzeniu dziewczynki 
pozostawała nieczysta. Nie wolno jej było dotykać niczego 
świętego, ani wchodzić do świątyni. Po upływie tego czasu 
matka musiała przynieść do świątyni jednorocznego baranka. 
"Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka,                       
to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, 
jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną 
za nią i będzie oczyszczona" (Kpł 12, 8). Matka Boża nie 
musiała poddawać się tym przepisom, bo narodziła się bez 
grzechu pierworodnego, a Syna swego poczęła i urodziła                      
w dziewictwie. Tak chciał Bóg. Pomimo to dopełniła 
nakazanego prawem obowiązku: udała się do świątyni i złożyła 
ofiarę ubogich kobiet - dwa gołąbki. Była posłuszna Prawu, nie 
chciała wywołać zgorszenia uchylaniem się od przepisów, 
ponieważ o jej dziewictwie wiedział tylko św. Józef. 
Pamiątkę tego dnia, w którym w jerozolimskiej świątyni starzec 
Symeon wziął na ręce sześciotygodniowe Dzieciątko, uniósł je 
wysoko z najwyższą czcią, poznając w Nim Zbawiciela świata, 
Kościół obchodził już w IV w. w kilku terminach, a od połowy V 
w. tylko 2 lutego jako święto Prezentacji Dzieciątka Jezus. 
W VII w. pojawia się nazwa Oczyszczenia Najświętszej Maryi 
Panny. 
Pobożność ludowa zawsze wiązała to święto z Maryją i dlatego 
nazwano je świętem Matki Bożej Gromnicznej. Wraz z nim 
kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków 
i choinek, kończy się okres Bożego Narodzenia. Liturgicznie 
okres ten kończy się wcześniej, bo świętem Chrztu Chrystusa. 
Jednak polski zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie tylko                        
w dawnej tradycji, ale przede wszystkim w tym, że w święto 
Matki Bożej Gromnicznej Pan Jezus jeszcze jako Dziecię jest 
ofiarowany w świątyni. 
W wigilię Matki Bożej Gromnicznej lud polski zwyczajowo 
pościł. Powstało nawet przysłowie: "Kto kocha Maryję, nie pyta 
o wigilię". Było bowiem tradycją, że przed każdym świętem 
Matki Bożej zachowywano post.  

2 lutego święci się w kościołach świece. Blask ich płomieni 
rozprasza mrok nocy, ale jest niczym wobec tej jasności, którą 
przyniósł na świat Chrystus: "Ja jestem światłością świata. Kto 
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia" ( J 8,12) - powiedział o sobie. 
Poświęcone tego dnia, pięknie przystrojone świece, jakby 
widomy znak Bożej jasności, zapalano w trudnych chwilach, 
kiedy tylko interwencja Opatrzności mogła pomóc. Podczas 
burzy stawiano świece w oknach; stąd nazwa - gromnice. 
Gromnicami zażegnywano klęski gradowe, dymem z nich 
kreślono znaki krzyża na drzwiach, piecu, oknach i belkach 
pułapu jako zapory przeciw nieczystym siłom i nieszczęściom, 
jakie one ze sobą niosą.  
W każdym domu była przynajmniej jedna gromnica. Zapalano 
ją przy konającym, aby jej światło - płomyk Bożej miłości - 
ogarnęło umierającego w ostatniej ziemskiej chwili, ulżyło                    
w cierpieniu i poprowadziło wprost do wiekuistej Światłości. 
Aby sobie zapewnić opiekę Matki Bożej, gromnicę 
umieszczano nad łóżkiem, by ją mieć zawsze pod ręką. Dzisiaj 
w wielu domach przechowywane są obok gromnicy świece od 
chrztu dzieci, a niekiedy i rodziców.  
Stare obrazki przedstawiały Matkę Bożą owianą śnieżną 
nawałnicą, gestem pełnym troski osłaniającą płomień 
gromnicy. W dali z jednej strony widniały przysypane śniegiem 
chatynki, porozrzucane wśród pagórków, a z drugiej strony 
stado wilków, bestie powyciągały szyje, wyjąc z głodu i żądzy 
krwi. Najświętsza Panienka stanęła między nimi a uśpioną 
wsią i żadne ze strasznych zwierząt nie ośmieliło się 
przekroczyć granicy blasku niesionego przez Nią światła. Wilki 
osaczyłyby i pożarły ludzi, tak jak zło osacza ludzkie dusze, ale 
Najlepsza Matka czuwa nad swoimi dziećmi i otacza je opieką. 
Dzień Matki Bożej Gromnicznej kończy okres świątecznych 
zabaw. Kto nie wyrzucił choinki na Trzech Króli, zrobił to teraz. 
Kolędnicy kończyli obchody, schowali gwiazdę, królewską 
koronę i anielskie skrzydła. Wieczorami już nie było słychać 
kolęd. Panny, które nie znalazły mężów, znów musiały czekać 
ze ślubem aż do Wielkanocy. "Od Matki Boskiej Gromnic będą 
dziewki trąbić (płakać)". A niezdecydowani kawalerowie nieraz 
słyszeli: "W dzień Panny Gromnicznej bywaj zdrów, mój 
śliczny!". I tak "Od Gromnic do Gromnic, aż nie będzie nic".  
 
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. 
 
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                           
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  
 
ZACHOWANIE W KOŚCIELE 
Przypominamy wszystkim, że kościół jest miejscem naszego 
wspólnotowego i indywidualnego spotkania Boga. Jest więc 
innym miejscem niż park czy restauracja, dlatego bardzo 
serdecznie prosimy, by uszanować TO miejsce. Na każdych 
drzwiach naszego kościoła jest przypomnienie o istotnych 
sprawach, prosimy przeczytać uważnie i wziąć sobie do serca. 
Dzieci od pewnego roku życia też powinny być przyuczane                     
do takiego zachowania. Bóg zapłać! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DROGI RODAKU! Z CAŁEGO SERCA APELUJEMY!  
Kresy, to ziemie przez wieki związane                     
z naszą tradycją i kulturą, które zostały 
odebrane Polsce siłą i terrorem.                     
Za przesuniętą na zachód granicą 
pozostali tam nasi rodacy. To Polacy, 
którzy nigdy z ojczystej ziemi nie 
wyjeżdżając znaleźli się poza granicami 
Polski. Szósty rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, która ma 
na celu pomoc rodakom zamieszkującym nasze dawne Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej, oraz wsparcie w zachowaniu 
polskiego dziedzictwa na tych terenach.  

W trakcie kwesty można złożyć donację finansową lub dary: 
• żywność (z długą datą ważności do spożycia) 

• przybory szkolne 

• środki czystości i higieny. 

W tym roku nie będzie zbierana odzież. 
 
PAMIĘTAJMY I POMAGAJMY! 

Zbiórka w naszym kościele przypada na niedzielę, 23 
LUTEGO po każdej Mszy św. 
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI (po każdej Mszy św. w jęzuku 
polskim): 
• 26 STYCZNIA - kościół św. Tomasza z Villanova,  

1201 E. Anderson Dr., Palatine  

• 26 STYCZNIA -  kościół św. Moniki, 5136 W. Nottingham Ave., 
Chicago 

• 9 LUTEGO – kościół Polskiej Misji o. Cystersów, 116 Hilton St., 
Willow Springs 

•  9 LUTEGO – Bazylika św. Jacka, 3636 W. Wolfram St., Chicago 

 
MŁODZIEŻ 
W styczniu ze względu na Kolędę nie ma 
spotkań młodzieżowych.                W 
dniach 26, 27 i 28 lutego zapraszamy 
młodzież na rekolekcje – szczegóły 
wkrótce. 
Po rekolekcjach spotkania będą 
odbywać się wg planu: 
➢ 4 marca, 11 marca, 25 marca - 7pm Msza św. w kościele i po 

niej Droga Krzyżowa 

➢ 1 kwietnia – 7:45pm Droga Krzyżowa 

➢ 15 kwietnia, 29 kwietnia - 7pm Msza św. w kościele, a po niej 

spotkanie w Centrum Pastoralnym (będą małe słodkości) 

➢ 6 maja – 7pm Msza św. w kościele, a po niej spotkanie                              

w Centrum Pastoralnym (będą małe słodkości) 

➢ 13 maja – 7pm Msza św. w kościele z procesją Fatimską 

➢ 20 maja- spotkanie kończące rok formacyjny: 7pm Msza św.                  
w kościele, a po niej zapraszam na małe co nieco do Centrum 
Pastoralnego 

Stali bywalcy spotkań – zaproście i przyprowadźcie chociaż 
jednego nowego kolegę/ koleżankę.  
Uwaga: w tym roku spotykamy się wszyscy razem, bez 
podziału na grupy! 
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  
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 

Nasza formacja duchowa pozwala 
odkrywać nam nasze charyzmaty, by 
dzielić się nimi w małych wspólnotach – 

http://bit.ly/2w65Pow


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. 
Zapraszamy 30 stycznia na medytację ignacjańską                         
do Centrum Pastoralnego ok 7:30pm, wcześniej o 7pm                  
na Eucharystię do kościoła. Zachęcamy do zapoznania się 
z nowym planem spotkań na okres styczeń – maj 2020 r., 
umieszczonym w biuletynie, na plakatach w kościele, Fb                 
i stronie internetowej parafii. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy 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 deklaracji do koszyka, który 
jest w przedsionku naszego kościoła. Więcej informacji: 
Stanislawa (708)691-1758. 
 
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! 

 
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. 

 
KURS POMOCY PIELĘGNIARSKIEJ (CNA)                                          
I REHABILITACYJNEJ (PRA) 
 

 
 

WYDARZYŁO SIĘ: 
ADORACJA Z MODLITWĄ UWIELBIENIA – SPOTKANIE 
ODNOWY  

16 stycznia w czwartek odbyło się pierwsze w 2020 roku 
spotkanie Odnowy w Duchu Świętym, które rozpoczęło się 
Eucharystią o godzinie 7pm. Podczas homilii ks. Piotr 
Nowacki SChr odniósł się do rozmowy Jezusa z trędowatym 
z Ewangelii: „Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić”, Jezus 
trędowatemu odpowiedział: „Chcę, bądź oczyszczony.” 
Celebrans tłumaczył, że trzeba pamiętać, iż Bóg nas też 
wysłuchuje i to On wie co jest dla nas najlepsze. Musimy 
jednak dać Bogu wolność do działania w naszym życiu.                 
Po Mszy Świętej Wspólnota rozpoczęła modlitewne 
uwielbienie, przy akompaniamencie gitary; była modlitwa 
dziękczynienia, prośby, przeplatana cytatami z Biblii oraz 
modlitwa spontaniczna. Ze względu na obowiązki ks. 
Tomasza Pietrzaka SChr - intensywny czas odwiedzin 
duszpasterskich w parafii, całości spotkania przewodniczyła 
liderka Arki Pana Katarzyna Zeliszczak wraz z animatorami 
Odnowy. Spotkanie zakończyło się prośbą Liderki o modlitwę 
różańcową w intencji pokoju dla całego świat i wspólnym 
Apelem Jasnogórskim.  

 

 
 

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: 

https://milosierdzie.us/grupy/
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


• 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 
• Niania szuka pracy do dzieci, posiada dobre referencje                                      

i samochód. Kontakt: Zofia (773)814-7779 
• 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 

https://milosierdzie.us/grupy/
mailto:pdw10@sbcglobal.net

