
Wszystkich, którzy chcieliby przynależeć do naszej wspólnoty parafialnej, prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem wiary w Boga i poczuciem przynależności do 
wspólnoty Kościoła.  
 

Do parafii należą ci, którzy: 
• reguralnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św., 
• wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent, 
• zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian. 
 

Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy 
potrzebują zaświadczenia, aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce 
zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do biura parafialnego. 

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 

 

Misje Święte  
w naszej parafii  

są odwołanie 

 

 

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Idź do Przełożonej i proś, żeby ci pozwoliła 
odprawić codziennie godzinę adoracji przez 9 dni; w tej adoracji staraj się modlitwę 
swoją połączyć z Matką Moją. Módl się z serca w złączeniu z Maryją, także staraj się                   
w tym czasie odprawić drogę krzyżową. Otrzymałam pozwolenie, ale nie na całą 
godzinę, tylko  na ile mi czas pozwoli poza obowiązkami. Nowennę tę miałam odprawić 
w intencji Ojczyzny. W siódmym dniu nowenny ujrzałam Matkę Bożą pomiędzy niebem 
a ziemią, w szacie jasnej; modliła się z rękami złożonymi na piersiach, wpatrzona                    
w niebo, a z serca Jej wychodziły ogniste promienie i jedne szły do nieba, a drugie 
okrywały naszą ziemię. (32-33) 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 



III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca - intencje Mszy 
św. będą odprawione przez księży  
6:00pm (sobota) ++Jan i Karolina Chudera oraz 

++Anna  

 
6:00pm (sobota) ++Jan i Karolina Chudera oraz ++Anna i 

Filip Bielecki 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla członków 

grupy AA w 1 rocz. powstania grupy 
7:00am O Boże błogosławieństwo  i powrót do zdrowia dla 

Stefanii Lakomy 
9:00am +Ryszard Radaszewski w 7 miesięcy po śmierci 
11:00am ++Józefa i Aleksander Topolscy 
1:00pm +Marek Wojnowski 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Janina Jakimiuk i +Marian Świerzewski  
 

Poniedziałek – 16 marca 
8:00am Za parafian 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Mojsiewicz 

z ok. urodzin 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty Witaszek 

z ok. urodzin 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Wtorek  – 17 marca 
8:00am ++Aleksander i Leokadia Łakomy 
7:00pm ++Jan i Władysława Baltaziuk 
7:00pm +Zofia Wojno w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Środa  - 18 marca 
8:00am Dziękczynna za opiekę św. Józefa i wyproszenie 

łaski pewnej rodzinie  
8:00am +Józef Garbacz i +Franciszek Garbacz oraz za ich 

zmarłych rodziców 
7:00pm +Marek Wojnowski 
7:00pm +Celina Mentel w 9 rocz. śmierci i +Eugeniusz 

Mentel w 1 rocz. śmierci  
 

Czwartek – 19 marca, św. Józefa 
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna 

Mariusza 
7:00pm ++Józefa i Józef Fedko 
7:00pm +Józef Dziadkowiec 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Piątek – 20 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i odwagę dla Marzeny 

III Niedziela Wielkiego Postu -  J 4,5-42  
Żywa wiara 
Miejsce kłótni. Lud Izraela wyprowadzony przez Mojżesza z 
Egiptu zaczął powoli tracić pamięć. Pustynna wędrówka 
zaczynała doskwierać. Izraelici poczęli szemrać przeciwko 
Bogu i Mojżeszowi. Zaczynali narzekać, wspominając, jak 
dobrze było w Egipcie. Ale najważniejsze, że odczuwali 
pragnienie. Woda na pustyni jest absolutnie niezbędna do 
życia. Pomimo znaku wytryśnięcia wody ze skały, Izraelici 
zaczęli stawiać, również mające dla nich samych 
niebezpieczne konsekwencje, pytania. „Czy też Pan jest 
rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie?” Zupełnie nie 
zauważyli, że woda płynąca ze skały zaspokaja nie tylko 
fizyczne pragnienia. Woda ta była znakiem obecności Tego, 
który ich suchą nogą przeprowadził przez Morze Czerwone. 
Oni tego nie widzieli, a może nie chcieli zobaczyć. 
Miejsce kłótni, miejsce Massa i Meriba, na wieki trafiło do 
Biblii jako znak braku zaufania człowieka do Boga. „Niech nie 
twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu 
Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, 
choć widzieli moje dzieła”. 
Woda żywa. Jest to jedna z wielkich ewangelicznych 
przypowieści. Jezus rozmawia z kobietą. Żyd prosi o wodę 
Samarytankę. Już zostały przekroczone nieprzekraczalne 
kulturowe granice, wyznaczone przez semickie narody. 
Prośba zamienia się w rozmowę. Jezus w odpowiedzi 
wypowiada znamienne słowa: „Każdy, kto pije tę wodę, znów 
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, 
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam 
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu 
wiecznemu”. Któż z nas po takiej odpowiedzi nie 
wypowiedziałby tych samych słów co Samarytanka: „Daj mi 

8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo dla Józefa 

7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Sobota – 21 marca 
8:00am +Marek Wojnowski 
10:00am - Bierzmowanie 
2:00pm - Bierzmowanie 
  

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca  
6:00pm (sobota) +Anna Hanek w 9 rocz. śmierci 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny Laya w dniu 

90 urodzin 
9:00am +Genowefa Lis w 4 rocz. śmierci 
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tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać”. W jakimś sensie w pragnieniu owej kobiety 
zawiera się i nasze pragnienie Boga, On był dla nas 
wypełnieniem wszystkich oczekiwań. A woda żywa to 
przecież sam Chrystus. Woda – symbol chrztu, obmycia, 
odrodzenia. Woda – symbol życia, w Chrystusie, na 
wieczność.  
Jest jeszcze druga część tej rozmowy. Gdy Chrystus 
zaczyna mówić o oddawaniu czci Ojcu, o tym, że prawdziwi 
czciciele będą się modlili „w duchu i prawdzie”, Samarytanka 
wykazuje duże zrozumienie, odpowiadając: „Wiem, że 
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, 
objawi nam wszystko”. Ta rozmowa ma w sobie coś 
urzekająco osobistego. Słowa Chrystusa to jeszcze 
podkreślają: „Ja Nim jestem, który z tobą mówię”. 
Takie osobiste spotkanie, zabarwione – jakbyśmy to dzisiaj 
powiedzieli – mistyką, musi mieć miejsce i w naszym życiu. 
Bez osobistego spotkania Boga Żywego nasze 
chrześcijaństwo będzie tylko pustym zwyczajem, martwą 
tradycją. A jeżeli fundamentem mojej wiary jest osobiste 
przyjęcie Chrystusa, to codzienność, nawet gdyby była 
najbardziej banalna, nigdy nie będzie zła ani smutna, bo 
przeżywana z Chrystusem zyskuje nowy sens. Chrystus jest 
znakiem nadziei i jako taki ukazał się Samarytance, która 
potrafiła to dostrzec i – jak słyszymy – jej słowa stały się 
fundamentem żywej wiary dla innych. Tomasz Dostatni OP 
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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 Mary i 
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... 

Podziękowanie za donacje 
Niedziela 8 marca:  $10,280.00 
Lampki: $165.00 
Kwesta Duszpasterstw Katolickich: $5,860.00 
 

   

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać! 
W niedzielę, 22 marca, będzie zebrana składka na  Catholic 
Relief Services Appeal 
 

Doroczna Kwesta Duszpasterstw Katolickich - 
Catholic Ministries Annual Appeal. 
Prosimy czeki wypisywać na: Catholic Ministries Annual 
Appeal - CMAA, będą one przesłane do kurii. 
W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej Parafii Bożego 
Miłosierdzia do zebrania $52,400.00. Do dnia dzisiejszego 
zebraliśmy: $11,481.00 

Wspomnienie o św. Janie Pawle II 
W dniach od 20 do 22 marca będziemy gościć w naszej 
parafii nuncjusza apostolskiego księdza abp. Henryka 
Nowackiego. Ksiądz abp Henryk Nowacki przypomni nam w 
tych dniach o wielkim naszym rodaku św. Janie Pawle II, 
którego 100-lecie urodzin obchodzimy w obecnym roku. 
Ksiądz Arcybiskup w piątek, 20 marca, odprawi Mszę św. i 
wygłosi homilię oraz poprowadzi Drogę Krzyżową o godz. 
8pm. W sobotę wieczorem, 21 marca i przez całą niedzielę, 
22 marca, będzie głosił nam słowo Boże.  

Znajdź naszą parafię na facebook 
Na facebook naszej parafii publikujemy bieżące 
informacje, zdjęcia i biuletyny. Zapraszamy do polubienia: 

„Parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard". 
Adres naszej strony parafialnej: 
www.milosierdzie.us. Na stronie, 
www.milosierdzie.us, istnieje możliwość 
finansowego wspierania naszej parafii. 
Pod zakładką "DONACJE"  przez PayPal 
możemy przesyłać swoje ofiary. Dziękujemy za wpłaty. Bóg 
zapłać! 

Chrzest św. 
Informacje na temat chrztu w naszej parafii można znaleźć 
na tablicy ogłoszeń w kościele oraz na stronie: https://

http://www.milosierdzie.us
http://www.milosierdzie.us
https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
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milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ 
Sakrament chrztu św.  otrzymają w 
niedzielę, 22 marca: Kamilia i Wiktoria 
Zelazny, Domink Danieliszyn.  
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się  w środę, 18 
marca o godz. 7:45pm w kaplicy  św. Faustyny w  kościele. 
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowywaniu dzieci w wierze  
 

Bierzmowanie 
Ostatnia próba przed Bierzmowaniem 
odbędzie się dla obu grup razem: 
- 19 marca (czwartek) godz. 7:45pm – 
próba dla wszystkich Kandydatów i 
Świadków do Bierzmowania. 
Obecność obowiązkowa! 
 

Informacje o Bierzmowaniu znajdują się na stronie: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/.  
Termin Bierzmowania: 21 marca 2020r. Bierzmowanie 
odbędzie się w dwóch grupach: 
• dla Szkoły Św. Faustyny o godz. 10am 
• 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  
Pierwsza Komunia św. dla dzieci ze Szkoły św. 
Faustyny w Lombard odbędzie się 9 maja 2020 
roku  
Pierwsza Komunia św. dla dzieci ze szkół: 
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie się 23 
maja 2020 roku. 

Droga Krzyżowa 
Zapraszamy  na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu, w 
kościele o godz. 3pm i 8pm oraz w środy o 
godz. 6pm dla dzieci, a o godz. 7:45pm dla 
młodzieży.   

 
Gorzkie Żale 
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, 
w każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 
3pm w kościele. 

W chrześcijańskiej kulturze  
pomoc i jałmużna w okresie 
Wielkiego Postu są 
oczywistymi gestami. Po raz 
kolejny przeprowadzamy w 
naszej parafii akcję 
„Świąteczne jajko”. 
Koszyk z jajkami jest 

wystawiony w przedsionku kościoła. Można podjąć takie 
jajko. Zakupić „Gift Card” w sklepie i przynieść do kościoła 
do Niedzieli Palmowej włącznie. Przygotowane jest duże 
jajko, do którego wrzucamy karty. Zapraszamy do udziału w 
tym wielkopostnym przedsięwzięciu. 

Młodzież 
Zapraszam 18 marca na Mszę św. do 
kościoła, a po niej na Drogę Krzyżową 
dla młodzieży.   
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 – 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 26 marca do kościoła na godz. 7pm na Mszę 
św., a po niej na Adorację z modlitwą uwielbienia. 
Oprawę muzyczną na spotkaniu zapewnia Jacek 
Krepulec. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 

Spotkanie Kręgu Biblijnego „Zacheusz” 
Zapraszamy na spotkania kręgu biblijnego 
„Zacheusz”. W tym miesiącu spotykamy 
się 16 i 23 marca  (poniedziałek), po Mszy 
św. wieczornej. Prosimy o zabranie ze 
sobą Pisma św. Zaproś także swoich znajomych! 

https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
http://bit.ly/2w65Pow
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Liga Katolicka - 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 w 
roku akademickim 2020-2021 piętnaście 
stypendniów w wysokości $5,000 każde jest 
przygotowane przez „Ligę ”,  d la 
kwalifukującej się polonijnej młodzieży akademickiej w 
regionie VII obejmującym stany: Illinois, Indiana i Wisconsin. 
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  

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani, 
ukochani Parafianie, niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!  

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).  

 

Program Misji Świętych jest na ulotkach -  
na stolikach w kościele,   

prosimy o zabranie do domu.  
Program jest też na stronie internetowej 

parafii i na facebook  
 

Modlitwa w intencji Misji Świętych 
O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o 
błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się 
w naszej parafii. Spraw łaskawie, żeby te Misje Święte 
przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym 
zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy 
ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej 
łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością 
wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź 
Królestwo Twoje!" 
Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te Misje 
Święte. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko 
własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, 
którzy daleko żyją od Ciebie. 
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby 

za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii. 
Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie 
oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. 
Amen. 

Droga Krzyżowa w Chicago 

Zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami Chicago. 
Spotykamy się przy Daley Plaza (Dearborn/Washington)                 
o godz. 8:30am, 10 kwietnia. 
Więcej informacji na: www.wayofthecrosschicago.org. 

Duchowa adopcja dziecka poczętego 
Zapraszamy do podjęcia corocznego 
dzieła modlitwy w obronie dzieci 
nienarodzonych, którym grozi zagłada.  
Msza św. z ceremonią przyrzeczeń 
odbędzie się w środę, 25 marca, o godz. 
7pm, w uroczystość Zwiastowania. 
„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię 
Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5) 
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Ekstremalna Droga Krzyżowa 
Pragniemy zaprosić śmiałków na „Ekstremalną 
Drogę Krzyżową ” –  nocą, w milczeniu, w 
samotności. Doświadczysz  bólu, zmęczenia ale 
tam po przekroczeniu swoich słabości masz szanse 
spotkać  Pana. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa zaczyna się Mszą św. o 
godz. 7pm - 3 kwietnia 2020 w Jezuickim Ośrodku 
Milenijnym: 5835 W Irving Park Rd, Chicago, IL.  
Każdy uczestnik musi wypełnić formularz: Waiver of 
Liability.  

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. 

Wakacja z Bogiem 
W dniach od 8-12 czerwca i od 22-26 czerwca 
organizujemy przy parafii "Wakacje z Bogiem" od 9am-5pm. 
W planie codzienna Eucharystia, katecheza, gry i zabawy, 
wyjazdy. Koszt uczestnictwa za pierwsze dziecko $150, 
drugie $100 i kolejne $50. Potrzebujemy wolontariuszy 
wychowawców i opiekunów grup. Zapisy i więcej informacji u 
ks. Krzysztofa: (773)822-9034.  

O ascezie na Spotkaniu Odnowy w Duchu Św. 
Wieczorna Eucharystia i konferencja: „Asceza w życiu 
Ignacego Loyoli na podstawie Opowieści Pielgrzyma” – to 
dwa główne punkty czwartkowego (5 marca) spotkania 
Odnowy w Duchu Świętym. 
W homilii ks. Tomasz Pietrzak SChr podkreślił, że Bóg jest 
dobry i daje nam to, co jest dla nas dobre. Cały wszechświat 
jest ogarnięty i odnowiony przez Jezusa. Wszystko zatem, co 
nas otacza jest przemienione przez Niego i wszystko ma 
służyć nam, by iść do Boga. Nie wchodźmy w pokusę, która 
podważa Bożą dobroć. Wchodźmy w coraz głębszą relację 
wewnętrzną z Bogiem, który daje mi to co jest mi potrzebne 
do zbawienia. Mamy dawać sobie nadzieję. Człowiek jest 

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 

Remont klasztoru Siótr Benedynktynek  
Siostry Benedyktynki Misjonarki z Oak Forest proszą o 
wsparcie w pracach remontowych klasztoru. Jest 
konieczność odrestaurowania całego systemu 
kanalizacyjnego, by klasztor mógł służyć jako miejsce 
rekolekcji, spotkań czy innych imprez dla polskiej 
społeczności, jak też innych grup.  
Siostry zapraszają na obiad, który ma być pomocą w  
zebraniu środków. Obiad odbędzie się w sobotę, 4 
kwietnia, o godz. 6pm w budynku Gealic Park, 6119 W 
147th St, Oak Forest, IL 60452. Cena biletów: $35.00.  
RSVP do s. Bernardy (708)506-0165. 

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. 

http://jezuicichicago.org/
http://jezuicichicago.org/
https://www.google.com/maps/place/5835+W+Irving+Park+Rd,+Chicago,+IL+60634/@41.952811,-87.7755993,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fcc742879d7cd:0xddeaa9ee5ca54dbc!8m2!3d41.952811!4d-87.7734053
http://www.chicago-edk.com/wp-content/uploads/2018/03/Waiver-of-Liability-English.pdf
http://www.chicago-edk.com/wp-content/uploads/2018/03/Waiver-of-Liability-English.pdf


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, 
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drogą Kościoła – mamy być światłem, które przyjmujemy z 
Ołtarza (por. JPII, encyklika Odkupiciel Człowieka). 
Opiekun Odnowy konferencję zaczął od słów, że warto 
korzystać z duchowości św. Ignacego, gdyż jest ona mocno 
związana z ziemią, z naszą rzeczywistością. Wspólnota 
zapoznała się z drogą nawrócenia św. Ignacego, w tym m.in. 
z przechodzeniem od skrajnych zachowań ascetycznych 
(nie obcinanie włosów, paznokci, mała ilość snu – por. pkt. 
14, 29-30 Opowieści Pielgrzyma) do ascezy, która nie 
powoduje zaniedbań swoich codziennych obowiązków, 
uszczerbków na zdrowiu (por. CD 82-90). Własne 
doświadczenia Świętego z Kraju Basków pozwoliły Mu iść ku 
środkowi, umiarowi. Tego też uczy: pokuta, asceza, 
modlitwa ma pomagać nam w podejmowaniu naszych 
obowiązków, a nie prowadzić do nerwowości, osłabiania 
relacji w domu. Zwróćmy uwagę, że wszystko czego się 
podejmujemy ma służyć pogłębianiu relacji z Bogiem i z 
rodziną: żona niech dba o męża, mąż o żonę, niech rodzice 
wchodzą w świat swoich dzieci, może np. nie trzeba 
zabierać im telefonu, który tutaj w USA może być (jest?) 
łącznikiem ze światem, socjalizacji z rówieśnikami. 
Małżeństwa niech zadbają o pogłębianie swojej bliskości, w 
tym o bardzo ważną całą sferę seksualną, która powinna być 
wyrazem wzajemnej miłości małżonków. Jaka jest zatem 
moja odpowiedzialność, w moim powołaniu? Zanim 
podejmiesz się kolejnej dodatkowej modlitwy, zadaj sobie 
pytanie: czy dobrze spełniam podstawowe obowiązki? 
Każda przestrzeń musi być zadbana w naszym życiu. Ignacy 
zawsze zastanawiał się nad celem, któremu to czego się 
podejmował miało służyć, czyli rozeznawał z czego będzie 
wynikać większe dobro, co bardziej zbliża do Boga. W liście 
do Teresy Rajadell, która prosi Go o rozeznanie swoich 
wątpliwości, Ignacy mówi, że Szatanowi nie chodzi o to czy 
mówi prawdę lub kłamstwo, jego jedynym celem jest 
pokonanie człowieka. Kiedy więc dotyka cię słabość, 
trudność, upadasz, czujesz się niewartościowy to nie 
poddawaj się, ale wstań i zrób kolejny krok – krok w stronę 
Boga. 
Niech naszą pokutą będzie przyjmowanie codzienności. 
Ćwiczenia duchowe mają prowadzić nas w głąb. Pamiętajmy 
zwłaszcza teraz w Wielkim Poście, że za tym ma iść jeszcze 
jałmużna – co jest Twoją jałmużną? 

 
 

Droga Krzyżowa z młodzieżą 
W Wielkim Poście w środy po Mszy Świętej wieczornej 
odprawiana jest Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży. 4 
marca została poprowadzona Droga Krzyżowa w języku 
polskim i angielskim. Młodzież zaangażowana była w 
czytanie poszczególne stacji Drogi Krzyżowej.  
Wyrazem zaangażowania była również obecność i śpiew 
parafialnej scholii młodzieżowej prowadzonej przez ks. 
Krzysztofa Janickiego SChr „Przyjaciele Miłosierdzia” oraz 
liczna grupa ministrantów - dobrze, że jesteście! Podczas 
spotkania zostały 
rozdane wielkopostne 
skarbonki na jałmużnę. 
Młodzież z naszej parafii 
włącza się w zbiórkę 
pieniędzy dla dzieci z 
rodzin potrzebujących 
wsparcia. 
Dziękujemy za wspólną 
modlitwę i cieszymy się z 
Waszej obecności.  
Ks.Tomasz Pietrzak 
SChr 

https://milosierdzie.us/grupy/
https://milosierdzie.us/grupy/
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po Mszy św. o godz. 7pm. Ludzi młodych, pragnących żyć 
duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie zapraszamy na 
spotkania.  
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com. Opiekun: ks. Piotr 
Nowacki SChr. 
ZESPÓŁ MISERICORDIA 
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św. i 
nabożeństwom. 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.. 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. 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 

Ogłoszenia drobne: 
• Potrzebna pani do półtora rocznego chłopca na pełny etat od 

10 maja, na dwa miesiące. Południowa część Lombard przy 
Yorktown Mall. Kontakt: Joanna (630)999-3355 

• 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 

kościele, natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po Mszy 
św. o godz. 11am w Bibliotece Verburm. 
RÓŻANIEC 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 prowadzi Irena 
Jarocińska: (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 żyć – 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. 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
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