
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 

Liturgia niedzielna: 
8 marca  – II Niedziela Wielkiego Postu 

Wejście: Ludu, mój ludu (100) 

Ofiarowanie: O Krwi najdroższa (104) 

Komunia św.: Pójdź do Jezusa (158) 

Dziękczynienie: Upadnij na kolana (164) 

Zakończenie: Zbawienie przyszło przez krzyż (115) 

Czytania:   

Rdz 12,1–4a; 2 Tm 1,8b–10; Mt 17,1–9  

Psalm responsoryjny (33) 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

 

Przypominam sobie, że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach, które odprawiałam 
codziennie przez pół godziny przez cały Post przed Najświętszym Sakramentem leżąc 
krzyżem. W tym czasie poznałam głębiej siebie i Boga, pomimo że miałam wiele przeszkód do 
odprawienia takiej modlitwy, pomimo że miałam pozwolenie przełożonych. Niech dusza wie, że 
aby się modlić i wytrwać w modlitwie, musi się uzbroić w cierpliwość i mężnie pokonywać 
trudności zewnętrzne i wewnętrzne - trudności wewnętrzne: zniechęcenie, oschłości, 
ociężałość, pokusy; zewnętrzne: wzgląd ludzki - i musi uszanować chwile, które są 

przeznaczone na modlitwę. (147) 
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II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca  
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am ++Józefa i Stanisław Łoniewscy 
9:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z ok. urodzin 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Sary Bratko w 1 

rocz. urodzin 
1:00pm +Henryka Wiatr w 33 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Bogusławy i Jacka Kania  
 

Poniedziałek – 9 marca 
8:00am Za parafian 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 

o nawrócenie dla Marka w dniu urodzin 
7:00pm +Marek Wojnowski 
7:00pm +Marian Chlebowicz 
 

Wtorek  – 10 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Karoliny, Małgosi, 

Szymona i Franka Kilur 
7:00pm O uwolnienie z depresji i o Boże błogosławieństwo 

dla Kasi 
7:00pm +Mieczysław Klejbuk w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Środa  - 11 marca 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii  
8:00am +Kazimierz Nazaruk w 35 rocz. śmierci 
7:00pm +Marek Wojnowski 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Marty i Krzysztofa Jakimowicz z ok. 40 urodzin  
 

Czwartek – 12 marca 
8:00am +Andrzej Bryja 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Filipa Makarczuka w 

10 rocz. urodzin 
7:00pm +Zofia Mierzejewska 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Piątek – 13 marca 
8:00am +Zbigniew Dzierzak 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Krystyny Dąbrowskiej 
7:00pm +Marek Wojnowski 
7:00pm O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Doroty 

Nosek w dniu urodzin 
 

Sobota – 14 marca 
8:00am +Marek Wojnowski 
9:00am O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

II Niedziela Wielkiego Postu -  Mt 17,1–9  
Ojcowskie nakazy 
Człowiek przekonany o własnej wolności, mający swoje 
zdanie i własne zapatrywania na wiele spraw, z niechęcią 
odnosi się do narzucanych mu opinii. Niechętny jest też 
stawianym mu wymaganiom. Nieraz postrzega je jako niemal 
zamach na osobistą wolność. Nawet dzieci wydają się 
czasem zaskoczone, że nagle postawiono im kategoryczny 
zakaz lub nakaz. Zresztą niejeden rodzic, spodziewając się 
gwałtownych reakcji dziecka, rezygnuje ze zdecydowanych 
żądań. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej” – to nakaz dany 
przez Boga Abramowi. „Jego słuchajcie” – nakazuje Bóg 
świadkom przemienienia Jezusa na górze Tabor. „Weź 
udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii” – nakazywał Paweł Tymoteuszowi. 
Trudno sobie wyobrazić tekst biblijny bez nakazów. 
Szczytów sięgają one w Dekalogu. Lud Boży zdawał sobie 
sprawę z wagi Bożych nakazów i przykazań. Znamienne 
świadectwo tego znajdujemy w Księdze Psalmów: „Nakazy 
Pana słuszne – radują serce, przykazanie Pana jaśnieje i 
oświeca oczy” (19,9). 
Nakazy odgrywają istotną rolę w historii zbawienia. Przede 
wszystkim ukazują Boga jako Ojca nakazującego, czyli 
wymagającego, by człowiek pełnił Jego wolę. Obraz Boga 
Ojca nakazującego nie sprzeciwia się obrazowi Boga 
Miłującego. Ojciec nigdy nie przestał miłować swojego 
Jednorodzonego Syna, a jednak przyjął Jego śmierć 
krzyżową jako akt posłuszeństwa Syna wobec woli Ojca. Bóg 
stawia człowiekowi nakazy z troski o niego, zwłaszcza o jego 
zbawienie. Ta troska zaś pochodzi z Bożej miłości. 
Bóg jest najwyższym przykładem dla wszystkich, którym w 
udziale przypadła rola formułowania i ogłaszania wszelkiego 
rodzaju nakazów. W szczególny sposób przypada ona 
ojcom i matkom. W ich rodzicielskiej miłości musi być 

Michała Pajor 
  

III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca  
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  
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miejsce na stanowcze, aczkolwiek roztropne nakazy i 
zakazy wobec dzieci; na ich egzekwowanie.  
Wydawanie nakazów przypada przełożonym, 
zwierzchnikom, pracodawcom. Nakazy ich, aby były 
konstruktywne, muszą być dyktowane dobrem ogólnym, a 
także dobrem człowieka, do którego są adresowane. Nie 
mogą więc być pozbawione miłości i służby człowiekowi. 
Nadto muszą budzić zaufanie zarówno do samego 
nakazodawcy, jak i do treści jego nakazów. Tylko nakazy 
zbudowane w podobny sposób mają szansę na realizację. 
Dzieci, młodzież, podwładni i wszyscy wykonawcy nakazów 
mają prawo znać ich motywacje i cele. W końcu jednak 
adresat nakazu powinien wykazać pewną uległość, 
posłuszeństwo, pokorę i zaufanie. Taką postawę zajmujemy 
wobec nakazów Boga, zaś nakazy ludzkie powinny być im 
podobne, by zasługiwały na przyjęcie i wypełnienie. 
Bóg nakazujący, miłujący i zbawiający człowieka 
uświadamia nam, że nie tylko odnowa życia religijnego, ale 
także życia rodzinnego i społecznego nie obędzie się bez 
poważnego respektowania wiarygodnych nakazów. ks. Jan 
Waliczek 
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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 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... 

Podziękowanie za donacje 
Niedziela 1marca:  $10,846.00 
Środa Popielcowa: $3,230.00 
Lampki: $190.00 
Kościół w Europie Środkowej i Centralnej: $2,762.00 
Składka na spłatę długu budowy: $12,368.00 
Pledges: $713.00 
Kwesta Duszpasterstw Katolickich: $5,621.00 
 

Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy złożyli 
swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w ostatnich 
tygodniach przekazali pieniądze na spłatę długu 
naszego kościoła: Przemysław i Karolina Wieclaw, Maciej 
i Katarzyna Stanio, Beata i Leszek Szklanny, Jan i Danuta 
Morawa, Bartosz i Joanna Puchalski, Christopher i Margaret 
Stelmach, Jacek i Marzena Flis, Andrzej i Anna Mozgala, 
Mariusz i Maria Onak, Tomasz i Magdalena Kamiński, 
Bronisław Pohl, Arkadusz Zwierniak i Monika Machnik, Jan i 
Maria Korus, Wojciech i Janina Bykowski, Grzegorz i Edyta 
Grygo, Czesław i Ewa Burzawa, Jan i Aneta Krupa, 
Stanisław i Alfreda Konieczek, Dorota i Rafał Wandachowicz, 
Maria i Anna Maria Słowik, Władysław Mucek z rodziną, 
Janusz i Małgorzata Walos, Alicja Krzemińska, Mieczysław i 
Jolanta Kaczmarczyk, Kazimierz i Izabela Wiatr, Jerzy i 
Janina Zakarzecki, Katarzyna i Rafał Zabiegły, Henryk i 
Maria Cira, Andrzej i Iwona Libera, Krzysztof i Renata 
Mierkowski, Krystyna Dąbrowska. 
 

Donacje na potrzeby naszego kościoła  
złożone w lutym: 

$150,00 Dominika & Dariusz Piatkiewicz  
$155,00 Tom Anna Niedzwiecki  
$160,00 Andrzej Barbara Stano  
$161,00 Tomasz & Joanna Dubiel  
$175,00 Jadwiga Gubala  
$180,00 Kazimierz & Malgorzata Maslowiec  
$200,00 Jerzy & Ewa Gebarowski  
$300,00 Wojciech Chowaniec & Family  
$500,00 Czeslaw & Teresa Kaczor  

   

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać! 
W niedzielę, 15 marca, będzie zebrana składka na  spłatę 
długu budowy naszego kościoła. 
 

Doroczna Kwesta Duszpasterstw Katolickich - 
Catholic Ministries Annual Appeal. 
Prosimy czeki wypisywać na: Catholic Mienistries 
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: $5,621.00 

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! 

http://www.milosierdzie.us
http://www.milosierdzie.us
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Chrzest 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, 22 marca: Ewelina  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 
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! 
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 
• 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 ś. dla dzieci ze szkół: 
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie się 23 maja 2020 

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. 

Pielgrzymka z Krzyżem Wdzięczności  
do wszystkich stolic świata  
Misja pielgrzymki  z Krzyżem Wdzięczności do wszystkich 
stolic świata. Wedle idei zrodzonej we Lwowie w 2003 roku  
Misja pielgrzymki z Krzyżem Wdzięczności ma stanowić 
przygotowanie do Jubileuszu 2000 rocznicy ukrzyżowania 
Jezusa Chrystusa (33-2033 r.) i zjednoczyć w jedną rodzinę 
narody świata przy Jego krzyżu.  
10 marca 2004 r. W Watykanie Jan Paweł II pobłogosławił 
inicjatorów tej misji.  Również jego następca  Benedykt XVI 
poświęcił krzyż w 2006 r. podczas pielgrzymki w Krakowie. 
Papież Franciszek pobłogosławił krzyż i wszystkich 
prowadzących akcję ewangelizacyjną w 2016 r. 
Peregrynacja krzyża odbyła się już w 46 europejskich 
stolicach.  W wielu miejscach Krzyż obecny był w czasie 
Mszy św., nocnych czuwań, adoracji, a także był niesiony 
przez wiernych na ulicach miast i wsi, przyłączających się do 
Chrystusa w jego drodze krzyżowej.  Pilgrzymka ta ma na 
celu zjednoczyć w jedną rodzinę wszystkie narody świata 
przy Krzyżu Chrystusa. Pragniemy, aby każdy człowiek na 
świecie miał świadomość,  że Jezus Chrystus cierpiał dla 
każdego z nas,  mimo różnych narodowości i religii, aby 
przyjąć ten dar Boga -  dar życia wiecznego. 
Obecności Krzyża towarzyszą liczne łaski i znaki Bożej 
obecności i Błogosławieństwa. 
Dalsze informacje można otrzymać na naszej stronie 
www.thankingcross.info. Kontakt mailowy pod adresem 
thanking.cross@hotmail.com  
Zapraszamy na Adorację Krzyża Wdzięczności w 
naszym kościele od piątku do wtorku (6-10 marca):  
• piątek od 3pm do 8pm 
• sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek od 7:30am do 

8pm. 

Młodzież 
Zapraszam 11 marca na Mszę św. do kościoła, a po niej 
na Drogę Krzyżową dla młodzieży.   

https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
http://www.thankingcross.info
mailto:thanking.cross@hotmail.com
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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 
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. 
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  

Zapraszamy na przedstawienie pod tytyłem: 
„Wielki Tydzień” 
Przedstawienie odbędzie się w piątek, 13 marca, o godz. 
8pm. Nie będzie w tym dniu Drogi Krzyżowej o godz. 8pm. 

Pakowanie jedzenia 
Ministranci, oaza, schole: 
dziecięca i młodzieżowa w 
r a m a c h  j a ł m u ż n y 
wielkopostnej 12 marca 
(czwartek) organizuje wyjście 
do Feed My Starving Children 
na pakowanie jedzienia, które wysyłane jest do krajów 
misyjnych. Spotykamy się tam adres: 740 Wiley Farm Ct 
Schaumburg, IL  60173, od godz. 5:45pm do 7:30pm. 
Zachęcamy dzieci, młodzież wraz z rodzicami i rodzeństwem 
do wzięcia udziału w tej akcji.  

Spotkanie Kręgu Biblijnego „Zacheusz” 
Zapraszamy na spotkania kręgu biblijnego 
„Zacheusz”. W tym miesiącu spotykamy się 
9, 16 i 23 marca  (poniedziałek), po Mszy 
św. wieczornej. Prosimy o zabranie ze 
sobą Pisma św. Zaproś także swoich znajomych! 

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.  

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 12 marca do kościoła na godz. 7pm na 
Mszę św., a po niej na medytację ignacjańską do 
Ewangelii J 4,5-42. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 

Po Przedstawieniu będzie udzielana 
Komunia św. Przedstawienie obejmuje 
wydarzenia  Wielkiego Tygodnia 
począwszy od wjazdu Jezusa do 
J e r o z o l i m y  p o p r z e z  O s t a t n i ą 
Wieczerzę, Drogę Krzyżową i śmierć 
Jezusa  Chrystusa oraz kończąc na 
zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. 
Przedstawia to 38 osobowy zespół 
uczniów, absolwentów i nauczycieli 
szkoły katolickiej im. św. Ferdynanda 
Reżyserem i scenografem jest Krystyna Sobocińska, która 
od 20 lat rok rocznie przedstawia wydarzenia religijne 
mające na celu głębsze przeżywanie naszej wiary, a tym 
samym przybliżanie wiernych do Boga.  

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  

http://bit.ly/2w65Pow
http://bit.ly/2w65Pow


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. 
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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. 

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. 

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.  

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, 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. 

Rekolekcje z udziałem młodzieży 
Od Środy Popielcowej do piątku włącznie miały miejsce w 
naszej parafii ćwiczenia duchowe dla Młodzieży 
poprowadzone przez ks. Krzysztofa Janickiego SChr. 
Dużą pomocą w przeżywaniu tego czasu były śpiewy 
młodzieżowego zespołu „Przyjaciół Miłosierdzia”. Ojciec 
rekolekcjonista podczas nauk zwrócił uwagę na znaczenie 
obecności Eucharystii oraz spowiedzi w życiu młodego 
człowieka i nie tylko. Zakończeniem rekolekcji była Droga 
Krzyżowa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
przygotowanie i przeprowadzenie świętego czasu. 
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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. 

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.  

Jednocześnie zapraszamy młodzież w Wielkim Poście na 
Drogę Krzyżową w środy po Mszy św. wieczornej. 

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

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 

• 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 

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. 

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

