
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz 
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz 
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz 
s. Kornelia  Walkusz MChR – zakrystianka 
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka 
 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630)543-3819 
Barbara Stano (630)442-4488 
Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 

 

LITURGIA NIEDZIELNA 
16 lutego – VI Niedziela Zwykła 

 

Wejście: Pod Twą obronę, Ojcze na niebie (311) 
 

Ofiarowanie: Chrystus, Chrystus (287) 
 

Komunia św.: U drzwi Twoich (163) 
 

Dziękczynienie: Panie mój, cóż Ci oddać mogę (309) 
                                

Zakończenie: My chcemy Boga (324) 
 
Czytania:   

Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 
 
Psalm responsoryjny (119) 

Błogosławieni szukający Pana 

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny 
Ostatnie dwa dni karnawału. Cierpienia 
moje fizyczne zwiększyły się. Złączyłam 
się ściślej z cierpiącym Zbawicielem, 
prosząc Go o miłosierdzie dla świata 
całego, który szaleje w swej złości. Przez 
dzień cały czułam ból korony cierniowej. 
Kiedy się położyłam, nie mogłam głowy 
położyć na poduszce; jednak o dziesiątej 
ustąpiły bóle i zasnęłam, czując jednak na drugi dzień wielkie 
wyniszczenie. (1619) 

 

ROZWAŻANIE: 
VI Niedziela Zwykła - Mt 5,17-37 
Nie zabijaj 
W dzisiejszym fragmencie z Kazania na Górze Jezus 
interpretuje Prawo Boże w świetle przykazania miłości. 
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto 
by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi”. Kieruje więc nasz wzrok do środka, do naszego 
serca, które stanowi centrum życia. W ten sposób Syn Boży 
stawia swoim uczniom wymagania, które gwarantują wejścia 
do królestwa niebieskiego. 
Piąte przykazanie Dekalogu należy do tych, z którymi – jak 
nam się często wydaje – nie mamy żadnych problemów. 
„Nikogo nie zabiłem”, ileż to razy daje się słyszeć podobne 
wyznanie w zwykłych rozmowach z tak zwanymi „porządnymi 
katolikami”, którzy w ten sposób próbują nadać wysoką rangę 
swojemu chrześcijaństwu. Czy to wystarczy? Otóż nie. Aby 
zachować przykazanie „Nie zabijaj” jest nam potrzebny 
najpierw zachwyt nad życiem, afirmacja tego jakże pięknego 
i podstawowego daru, powołania, które jest wspólne 
wszystkim ludziom. Z tego powołania czerpie każde inne! 
Jesteśmy powołani do tego, aby żyć, aby nasze życie przeżyć 
uczciwie, dojrzale, aby je przeżyć w miłości, aby żyjąc – być 
ludźmi szczęśliwymi. 
To niezwykle smutne, ilu młodych ludzi, mających po 
kilkanaście, czy dwadzieścia kilka lat jest znudzonych, 
zmęczonych życiem. Widać to nie tylko wtedy, gdy myślą o 
samobójstwie, co zdarza się wcale nierzadko, gdy popadają 
w nałogi. Widać to w tych sytuacjach, kiedy ludziom nie chce 
się niczego tworzyć, doskonalić, rozwijać, nie chce się 
przemieniać oblicza świata, w którym żyją. Życie w 
określonym stanie zakłada najpierw, że człowiek ceni sobie 
swoje życie, cieszy się swoim życiem, kocha swoje życie, jak 
w piosence Edyty Geppert: „Kocham cię życie / poznawać 
pragnę cię (…) w zachwycie”. 
Dlatego tak bardzo musimy się starać i nawzajem sobie 
pomagać – w rodzinie, w szkole, w kościele, w gronie naszych 
bliskich – aby „wybierać życie”, by głosić pochwałę życia i to 
nie tylko pięknymi słowami, ale przede wszystkim własnym 
świadectwem dobrego życia, ubogaconego mądrością, 

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


uczciwością, przeżytego w wolności. Taki zachwyt nad 
życiem, spowoduje niewątpliwie pragnienie wzięcia 
odpowiedzialności za własne życie i za życie innych! 
Kiedy nie szanuję życia, kiedy nie cieszę się swoim życiem i 
życiem innych, wtedy zabijam! Zabijam poprzez mój egoizm, 
brak tolerancji, pogardzanie drugim z jakichkolwiek motywów. 
Przykazanie mówi mi: nie zabijaj w sobie i w drugich dobra, 
wrażliwości, nadziei, pragnień, tęsknot, planów, ostatecznie 
nie zabijaj w drugim i w sobie – Chrystusa. Jednym z 
najstraszniejszych narzędzi zabijania jest słowo, które 
wypowiadamy. Słowa trzeba traktować uczciwie, to 
największy dar jaki Bóg dał człowiekowi – mawia rosyjskie 
przysłowie. Wszyscy wiemy, jak wiele dobra możemy uczynić 
przez słowo, które leczy, uzdrawia, przywraca nadzieję, jest 
znakiem troski, jest sposobem, w jaki wypowiadamy naszą 
miłość. Trzeba nam być hojnymi wobec innych w 
obdarowywaniu ich dobrym słowem. Tak, byśmy kiedyś nie 
musieli zapłacić za niewypowiedziane słowa, za poniechane 
gesty, za chwile egoizmu, które zabijają, niszczą zaufanie, 
oddalają, wprowadza zamęt w ludzkie relacje. ks. Leszek 
Smoliński 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

VI Niedziela Zwykła – 16 lutego  
6:00pm (Sobota) +Janina Jakimiuk i +Marian Świerzewski 
7:00am +Andrzej Piaskowski 
9:00am +Mieczysław Marszałek w 4 rocz. śmierci 
11:00am ++Julia, Stanisław i Antoni Kokoszka 
1:00pm +Barbara Dudek w 14 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Helena Czaczkowska w 4 rocz. śmierci  
 

Poniedziałek – 17 lutego 
8:00am Za parafian 
7:00pm ++Helena i Stanisław Boryccy 
 

Wtorek  – 18 lutego 
8:00am ++Bolesław i Józefa Sawiccy 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mai Makarczuk w dniu 

7 urodzin 
 

Środa  - 19 lutego 
8:00am ++Izydor i Longina Wójcik 
7:00pm +Krzysztof Bernacki w 3 rocz. śmierci 
 

Czwartek – 20 lutego 
8:00am +Emilia Świst w 8 rocz. śmierci 
7:00pm ++Stanisława i Stanisław Rulka 
 

Piątek – 21 lutego 
8:00am ++Ignacy i Antoni Śliz oraz ++Jan i Stanisław Kula 
7:00pm +Alfons Zalewski w 3 rocz śmierci 
 

Sobota – 22 lutego, Święto Katedry św. Piotra 

8:00am +Wacław Dzwilawski w 2 rocz. śmierci 
9:00am +Maria Sowiński 
  
VII Niedziela Zwykła – 13 lutego  
6:00pm (Sobota) +Halina Bukat 
7:00am +Bronisława Górz 
9:00am +Zygmunt Kamysz w 28 rocz. śmierci 
11:00am ++Mieczysław i Robert Zalewski 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza w dniu 

urodzin 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Alicja Kopacz w 40 rocz. śmierci i +Jaroslaw 

Kopacz w 41 rocz. śmierci  
 

SAKRAMENTY 
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
Informacje na temat chrztu w naszej parafii można znaleźć na 
tablicy ogłoszeń w kościele oraz na stronie: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ 
Sakrament chrztu św.  otrzymają w 
niedzielę, 23 lutego: Dawid Michał 
Mucha, Benjamin Alex Korolczuk, 
Paweł Franciszek Kisiel, Adam Milan 
Horniak; w niedzielę, 8 marca: 
Aleksander Dawid Filipek. 
Najbliższe spotkanie dla rodziców i 
rodziców chrzestnych odbędzie się  w środę, 19 lutego o 
godz. 7:45pm w kaplicy  św. Faustyny w  kościele. 
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE 2020 r.  
Próby przed Bierzmowaniem 
odbędą się dla obu grup razem w 
terminach: 
- 14 marca (sobota) godz. 3pm – 
próba, a po niej spowiedź dla 
wszystkich Kandydatów do 
Bierzmowania 
- 19 marca (czwartek) godz. 7:45pm 
– próba dla wszystkich Kandydatów i Świadków do 
Bierzmowania. 
Obecność na próbach obowiązkowa! 
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/.  
Termin Bierzmowania: 21 marca 2020 r. Bierzmowanie 
odbędzie się w dwóch grupach: 
 dla Szkoły św. Faustyny o godz. 10am 

https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/


 dla osób nieuczęszczających do Szkoły św. Faustyny o godz. 

2pm. 

Spotykamy się 30 minut wcześniej, czyli pierwsza grupa o 

9:30am, a druga o godz. 1:30pm. Pamiętamy o odpowiednim 

stroju. 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. 
 

Przymiarka alb dla dzieci ze Szkoły św. Faustyny 
odbędzie się 22 lutego, w sobotę od godz. 9am do 
4pm, w Centrum Pastoralnym. 

 
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 

Niedziela 9 lutego:  $10,832.00 
Lampki: $192.00 
 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać! 
 

W niedzielę, 16 lutego zostanie zebrana druga składka na 
Catholic Ministries Annual Appeal. 
 

DOROCZNA KWESTA DUSZPASTERSTW KATOLICKICH 
– CATHOLIC MINISTRIES ANNUAL APPEAL 

W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej Parafii Bożego 
Miłosierdzia do zebrania $52,400.00. 

 

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... 
 
AKT ZAWIERZENIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ 
16 lutego o godz. 5:30pm w kościele 
pw. Świętej Trójcy w Chicago 
odbędzie się organizacyjne spotkanie 
dla wszystkich, którzy pragną dokonać 
Zawierzenia Totus Tuus w 
uroczystość Zwiastowania NMP, tj. 25 
marca, środa, na Mszy św. o godz. 
7:30pm na Trójcowie. 
Trzydziestotrzy dniowe przygotowanie 
do Zwierzenia należy rozpocząć 21 
lutego.  
Więcej informacji: Danuta (773)791-3620 lub Dorota 
(630)835-4824. 
 
MŁODZIEŻ 
W dniach 26, 27 i 28 lutego zapraszamy 
młodzież na rekolekcje. 
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! 

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


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 – 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 20 lutego na godz. 7pm na Mszę św. do 
Kościoła, a po niej na Adorację Najświętszego 
Sakramentu z modlitwą uwielbienia. Oprawę muzyczną 
na spotkaniu zapewnia p. Jacek Krepulec. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
W poniedziałek, 24 lutego, zapraszamy na spotkanie Kręgu 
Biblijnego „Zacheusz” po Mszy św. wieczornej do Centrum 
Pastoralnego.  
 
WAKACJE Z BOGIEM 
W dniach od 8-12 czerwca oraz od 22-26 czerwca przy naszej 
parafii organizujemy Wakacje z Bogiem dla dzieci. A także 
wyjazd do Yorkville od 14-20 czerwca. W tym celu 
potrzebujemy wolontariuszy, którzy by nam pomogli jako 
opiekunowie i w kuchni.  Zachęcamy także młodzież do 
zaangażowania się w pomoc przy Wakacjach z Bogiem i przy 

wakacyjnym wyjeździe do Yorkville. Osoby, które mogą 
pomóc proszone są o kontakt z ks. Krzysztofem, a także o 
wypełnienie form "wolontariusza", które są w zakrystii. W 
formach należy zakreślić wybrany dzień. Jeśli ktoś nie może 
być wolontariuszem, to może złożyć donację na Wakacje z 
Bogiem, bądź na wyjazd wakacyjny do Yorkviile. Donacja 
będzie wsparciem opłat dla rodzin wielodzietnych.  
 

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. 
 
LIGA KATOLICKA POMOCY RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII 
PRZYZNAJE PO RAZ TRZECI PRESTIŻOWE STYPENDIA 
AKADEMICKIE IM. ŚW. JANA PAWŁA WIELKIEGO  
Biskup Andrzej P. Wypych w imieniu Ligi 
Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii z 
wielką radością zawiadamia, że grupa 
szesnastu stypendystów otrzymała już 
prestiżowe, odnawialne Stypendia 
Akademickie Ligi im. św. Jana Pawła 
Wielkiego. W roku akademickim 2020-2021 
piętnaście stypedniów w wysokości $5,000 
każde jest przygotowane przez „Ligę”, dla 
kwalifukującej się polonijnej młodzieży akademickiej w regionie VII 
obejmującym stany: Illinois, Indiana i Wisconsin. 
Gratulujemy otrzymanego stypendium ubiegłorocznym 
stypendystom i ich rodzinom, a teraz zapraszamy potencjalnych 
stypendystów polskiego pochodzenia, którzy aktywnie 
angażują się w pracach swojej parafii i współpracujących z 
nami polonijnych organizacjach, do ubiegania się o stypendia 
na rok akademicki 2020-2021. Termin składania aplikacji i 
wymaganych dokumentów upływa z dniem 30 marca 2020 
roku.  
Po więcej informacji dotyczących kwalifikacji stypendialnej, jak 
również kryteriów przyznawania stypendiów oraz dokumentów do 
pobrania należy odwiedzić stronę „Ligi”:  

www.catholicleaguepolonia.org. 

http://bit.ly/2w65Pow


BIEG PAMIĘCI 

 
Plan uroczystości: 
➢ Bieg Pamięci 
➢ Apel Poległych 
➢ Projekcja filmu (w sali parafialnej kościoła św. Pryscyli) 
➢ Prezentacja wystawy poświęconej Żołnierzom 

Wyklętym 
➢ Sprzedaż książek. 

Każdy z uczestników w dniu biegu otrzyma pakiet startowy: 
• koszulkę z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego 

• pamiątkowy medal. 

Cena pakietu: $10 – dorośli, $5 – dzieci (poniżej 14 lat) 
Kontakt: (773)817-4722, email: nszchicago@gmail.com 
 
BEZPŁATNY KURS 

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne 
kursy, przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo. 
Kursy rozpoczną się w lutym 2020.  
Zajęcia odbywać się będą w tygodniu 
wieczorami oraz w soboty i niedziele na 
północy i  południu Chicago.  W celu 
zapisania się proszę dzwonić na numer 
773-282-1122 x400, 3834 N. Cicero Ave., Chicago, IL 60641 
 
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 Czarnogóraz 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. 

 
 

Telegram przed Misjami świętymi 
 w parafii Miłosierdzia Bożego 

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani, 
ukochani Parafianie, niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!  
Pragnę skierować do was te kilka słów zachęty odnośnie Misji 
świętych, które będziemy przeżywali w naszej parafii.  
Misje święte, to wydarzenie największej rangi w duchowym 
życiu Parafii. Przeprowadza się je raz na dekadę, czyli raz na 
10 lat, a niejednokrotnie i rzadziej. Mają one swoją określoną 
strukturę i program. Z zasady żyją własnym życiem, kierując 
się swoimi prawami. Ich zakres i znacznie są znacznie 
większe niż rekolekcji. Rekolekcje z reguły przygotowują 
człowieka do głębszego przeżycia jakiegoś wydarzenia 
religijnego np. świąt, odpustu, lub przyjęcia sakramentów 
świętych.  

Misje święte odbędą się w dniach od 28 marca 
do 4 kwietnia. 

1. Zachęcamy do postu i modlitwy w intencji Misji świętych. 

2. Proponujemy byście włączali intencje Misji świętych. do 

modlitwy powszechnej w Mszach św. 

3. Prosimy o odmawianie załączonej modlitwy w intencji Misji 

świętych. 

4. Zachęcamy do ukierunkowania nabożeństw w intencji Misji 

świętych.  

5. Grupy modlitewne zachęcamy do intensywniejszej 

modlitwy w intencji Misji świętych (żywy różaniec, młodzież, 

dzieci itp). 

6. Chorych prosimy o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji 

świętych. 

7. Dzieci zachęcamy do zbierania dobrych uczynków - jako 

duchowego daru w intencji Misji świętych.  

8. Prosimy rodziny by modliły się o przerwanie zła 
(alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu, 
uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów, telefonów 

komórkowych).  
Dobre przygotowanie jest gwarancją, że Misje wycisną trwały 
ślad w sercach wiernych. Od dobrego przygotowania zależy 
bardzo wiele. W czasie Misji mogą dziać się rzeczy wielkie, 
nawet cuda, a może wszystko przejść bez odzewu.  
Drodzy przyjaciele wydaje się, że te cuda potrzebne są 
zwłaszcza dzisiaj.  By one mogły się dokonać potrzebne są 



Misje Święte, które mają zrewidować wiarę w człowieku i mają 
na nowo osadzić go na fundamencie wiary. W czasie Misji 
świętych wierni mają znaleźć odpowiedź na pytania, jaka jest 
ich wiara? Jaki obraz Boga noszą w sercu? Czy wierzą, że 
Bóg przemówił do człowieka objawiając ludzkości Siebie 
Samego i swoją tajemnicę? Jest to konieczne ze względu na 
zamieszanie wokół pojęcia Boga i wiary, gdyż na skutek 
błędnych poglądów i fałszywych interpretacji, nawet wybrani 
chrześcijanie katolicy, zostają zwiedzeni ulegając 
destrukcyjnym wpływom. Ludzie coraz częściej cofają się w 
wierze do czasu sprzed objawienia i zaczynają wierzyć po 
swojemu, negują poszczególne przykazania lub traktują je 
wybiórczo. W parlamentach świata przegłosowują i usuwają 
prawa Boże, wprowadzając na ich miejsce prawa bezbożne. 
Jest to całkowicie sprzeczne z Objawieniem Bożym i może 
ściągnąć na cale narody nie błogosławieństwo a 
przekleństwo. 
Żyjąc w tym chorym świecie, musimy na nowo przeżyć 
doświadczenie prawdziwej chrześcijańskiej wiary i 
uświadomić sobie, że My, Chrześcijanie Katolicy, wierzymy 
nie tylko w Boga, ale że przyjęliśmy za prawdę, iż Bóg 
przemówił do człowieka i My zawierzyliśmy Jego Słowom. Że 
w świetle wiary dał nam zrozumienie Swojej Tajemnicy, 
świata i sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, problemu 
zła i grzechu. To On, Stwórca wszystkiego, rozpostarł przed 
nami wspaniałą perspektywę życia wiecznego zapraszając 
nas do Swojego Królestwa. Jest to perspektywa życia, które 
już nigdy nie będzie miało końca. To ten Bóg przemówił do 
nas ostatecznie przez Swojego Syna, który z wysokości 
Krzyża wyznał ludzkości miłość do końca. Moc tego krzyża 
włożył w ręce swoich uczniów, którym zagwarantował, że jeśli 
uwierzą to w jego imię, to całe piekło będzie im posłuszne. I 
właśnie o tej wierze będziemy mówili i tą wiarę będziemy 
odnawiali w czasie Misji Świętych w naszej parafii. Prawdziwa 
bowiem wiara, jest ukazywaniem nieskończonego 
Miłosierdzia Bożego i doświadczeniem niezmierzonych 
bogactw Ducha Świętego w Którego Mocy głosimy prawdę o 
Bogu i człowieku, dając wiernym nadzieję życia wiecznego.  
W oczekiwaniu na Misje Święte wszystko składam w serce 
Niepokalanej i Świętego Józefa.   
Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie 
oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. 
Z modlitwą - ks. Bogusław Jaworowski, Misjonarz Świętej 
Rodziny 
 

WYDARZYŁO SIĘ: 
O ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE TYLKO  

DLA ODNOWY W DUCHU ŚW.  
 

W czwartek 6 lutego odbyło się spotkanie Odnowy. Pierwszą 
część spotkania wypełniła Eucharystia, drugą część 
konferencja. 
Ks. Tomasz Pietrzak SChr zarówno homilię jak i konferencję 
oparł na dokumentach papieskich: św. Jana Pawła II 

Redemptor Hominis i Papieża Franciszka Evangelii Gaudium 
i Christus Vivit. Obecni na spotkaniu dostali wydrukowane 
zacytowane fragmenty w/w dokumentów. 
W homilii Opiekun Odnowy przypomniał, iż rok 2020 został 
ustanowiony przez władze Polski jako rok Jana Pawła II. 
Encyklika Redemptor Hominis (Odkupiciel Człowieka) 
powstała na początku sprawowania urzędu Papieża i 
wyznacza Jego linię nauczania. W dokumencie tym m.in. jest 
mowa o powołaniu (por. pkt. 14 i 21) podobnie jak w czytanej 
podczas Mszy św. ewangelii – por. Mk 6,7-13. Chrystus 
każdemu człowiekowi mówi: Pójdź za mną i każdy idzie za 
Jezusem, jeden bardziej świadomie, inny mniej świadomie i 
mniej konsekwentnie. Nikt nie powinien uważać się za 
lepszego od drugiego człowieka, bo każdy z nas jest tak samo 
zaproszony przez Jezusa i włączony do Wspólnoty choćby 
tylko przez to, że nosi na swej duszy niezniszczalne znamię 
chrześcijanina (por. pkt. 21 Redemptor Hominis, Papież Jan 
Paweł II). 
Tematem drugiej części spotkania było powiedzenie Św. 
Ignacego Loyoli: Ufaj Bogu tak, jakby całe prowadzenie spraw 
zależało wyłącznie od Niego. Tak jednak dokładaj wszelkich 
starań, jakbyś Ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic 
zgoła. 
Podczas konferencji ks.Tomasz nawiązując do homilii 
podkreślił, że członkowie Odnowy powinni żyć i podążać za 
Chrystusem bardziej świadomie. W tym przejawia się 
odpowiedzialność osobista za siebie i innych. Jako 
Wspólnota zastanówmy się jak inni nas postrzegają, jak 
przyjmujemy nowe osoby w naszej Grupie? Świadome 
pójście za Chrystusem oznacza również wytrwałość w 
modlitwie, szukanie i znajdowanie takiej modlitwy, która mnie 
karmi, jest dla mnie życiodajna. Każdy jest w stanie znaleźć 
codziennie 10-15 minut czasu tylko dla Boga, nie przy okazji 
różnych codziennych czynności (modlitwa spontaniczna jest 
dobra, ale nie może stanowić podstawy życia duchowego). 
Wytrwałość w takiej modlitwie jest zaufaniem Bogu, 
powierzeniem Mu swojego życia zgodnie z pierwszą częścią 
powiedzenia św. Ignacego: Ufaj Bogu tak, jakby całe 
prowadzenie spraw zależało wyłącznie od Niego. Druga 
część powiedzenia: Tak jednak dokładaj wszelkich starań, 
jakbyś Ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła – 
odnosi się do naszej odpowiedzialności dotyczącej 
zachowania, komunikacji i przyjęcia drugiego człowieka. 
Niezwykle ważne jest widzieć w każdej osobie ludzkiej po 
prostu człowieka. Każdy: czy narkoman, czy więzień, czy 
bezdomny to przede wszystkim człowiek. Pomagając 
drugiemu spójrz mu najpierw w oczy. W jaki sposób chcesz 
okazać mu swoją miłość, by potrzebujący mógł ją odczuć, 
mógł twoje działanie odebrać jako miłość?  
Człowiek jest drogą Kościoła (por. pkt. 14, Redemptor 
Hominis, Papież Jan Paweł II). W każdej trudnej sytuacji 
należy najpierw dostrzegać działanie Boga i widzieć 
człowieka. Wspólnota Odnowy jest teraz w trakcie czytania 



książki Viktora E. Frankla „Człowiek w poszukiwaniu sensu”, 
która pokazuje, że zło i cierpienie nie są w stanie zniszczyć 
człowieka, jeśli Bóg jest w centrum, a człowiek podejmuje się 
świadomie i odpowiedzialnie za Nim podążać. W nasze „tak” 
za Chrystusem wpisane są również upadki i słabsze dni, ale 
wtedy należy wstać i pamiętać, że: Mały krok, pośród wielkich 
ludzkich ograniczeń, może bardziej podobać się Bogu niż 
poprawne na zewnątrz życie człowieka spędzającego dni bez 
stawiania czoła poważnym trudnościom. Do wszystkich 
powinna dotrzeć pociecha oraz impuls zbawczej miłości 
Boga, działającej tajemniczo w każdym człowieku, 
niezależnie od jego ułomności i upadków. (por. pkt 44 
Evangelii Gaudium, Papież Franciszek). 
Budujmy w naszym życiu statuę odpowiedzialności, wtedy 
bowiem nasze życie będzie stawać się coraz bardziej Życiem 
w Pełni.  
Pamiętaj, że Chrystus żyje. On jest w tobie, jest z tobą i nigdy 
cię nie opuszcza. (por. pkt 1-2 Christus Vivit, Papież 
Franciszek).  
 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W środę 5 lutego młodzież z naszej parafii miała swoje 
spotkanie w Centrum Pastoralnym. Tym razem młodzi ludzie 
byli pochłonięci kalamburami, grami planszowe i zabawą, co 
miało sprzyjać większej integracji grupy. Podczas środowego 
wieczoru nie zabrakło smacznego co nieco.  
Całe spotkanie odbyło się z inicjatywy Mam naszej młodzieży 
i zostało przez Nie poprowadzone. Dziękujemy Mamom za 
zaangażowanie. Wasza kreatywność, chęć poznawania i 
uczestniczenia w świecie Waszych dzieci świadczy o Waszej 

dojrzałej postawie, trosce o szeroko rozumiane dobro 
młodych ludzi. Wasza postawa wpisuje się w nauczanie 
Kościoła, że „trzeba coraz bardziej dążyć do tego, aby różne 
formy katechezy i różne jej dziedziny — poczynając od tej 
podstawowej, jaką jest katecheza rodzinna: katecheza 
rodziców w stosunku do swych własnych dzieci — świadczyły 
o powszechnym uczestnictwie całego Ludu Bożego w 
prorockiej posłudze samego Chrystusa. Trzeba, ażeby 
związana z tym odpowiedzialność Kościoła za Bożą prawdę 
stawała się coraz bardziej — i na różne sposoby — udziałem 
wszystkich”. (por. pkt. 19 Redemptor Hominis, Jan Paweł II) 
Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkania. 
 

 

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. 
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. 

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


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 parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym służą Piotr i 
Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się tel: (630)582-1505. 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 6pm odbywa się 
spotkanie modlitewne Straży Honorowej Najśw. Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekun: ks. Piotr Nowacki 
SChr. 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz pomocy oraz 
wsparcia, przyjdź na spotkanie, które odbywa się we wtorek o godz. 
8pm, w Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek miesiąca 
spotkanie "otwarte" dla wszystkich. Kontakt: (773)848-1821. 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA” 
W II soboty miesiąca o godz. 3pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków Klubu Seniora. Wszystkich 
chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło (630)6249764. 
BIBLIOTEKA „VERBURM” 
Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce na balkonie i czynna jest              
w niedzielę pomiędzy Mszami. Wypożyczyć w niej można książki 
religijne i patriotyczne. 
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO  
„Wreszcie życ ́ – 12 kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 
organizuje Warsztaty Rozwoju Duchowego, których opiekunem jest 
ks. prob. Mirosław Stępień SChr. Spotkania odbywają się w II i IV 
piątek miesiąca w Centrum Pastoralnym. 

 

OGŁOSZENIA DROBNE 
• Sprzedam condominium trzysypialniowe z garażem w Wood 

Dale koło pola golfowego. Kontakt: Johan (773)332-9484 

• Do wynajęcia od zaraz sypialnia w mieszkaniu dwusypialniowym 
w Addison. Kontakt: Alina (708)355-1148 

• Do sprzedania wypożyczalnia zamków na różne okazje. Kontakt: 
Wojtek (773)791-3631 

• Do sprzedania jednorodzinny dom w w Clearwater, Florida. 
Kontakt: Robert (630)484-6336 

• 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 

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

