
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 

Msze św. niedzielne i w tygodniu                       
są odwołane. 

Kościół jest otwarty.  

Jest możliwość do prywatnej modlitwy - 
od godz. 9am do 6pm 

 

Czytania na Mszę św. w niedzielę:   

1 Sm 16,1b.6–7.10–13a; Ef 5,8–14; J 9, 1-41  
Psalm responsoryjny (23) 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego  

 

 

Niczym jest wszystko w porównaniu z Tobą. Cierpienia, przeciwności, upokorzenia, 
niepowodzenia, posądzenia, jakie mnie spotykają, są drzazgami, które rozpalają miłość 
moją ku Tobie, Jezu. Szalone i niedościgłe są pragnienia moje. Pragnę zataić przed 
Tobą, że cierpię. Pragnę za swoje wysiłki i dobre uczynki nigdy nie być wynagradzana. 
O Jezu, Ty sam mi jesteś nagrodą, Ty mi wystarczasz, Skarbie serca mego. Pragnę 
współczuć z cierpieniem bliźnich, swoje cierpienia taić w sercu, nie tylko przed bliźnimi, 
ale i przed Tobą, Jezu.  

Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela,                  
w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się 
czystsza. (57) 
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IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca  - Intencje 
mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi 

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 
11:00am +Wanda Szefer 
1:00pm +Marek Wojnowski 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Krzysztof Bernacki w 3 rocz. śmierci  
 

Poniedziałek – 23 marca 
8:00am Za parafian 
8:00am +Jan Przednowek w 11 rocz. śmierci 
7:00pm ++Helena i Tadeusz Dudkiewicz oraz za  zmarłych z 

rodziny Kozłowskich i Dudkiewicz 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Wtorek  – 24 marca 
8:00am W intnecjach złożonych w kaplicy adoracji 
8:00am +Czesław Laguna 
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Środa  - 25 marca, Zwiastowanie Pańskie 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Gabrysi Sobczak z ok. 

urodzin  
8:00am +Maria Sowińska 
7:00pm +Marek Wojnowski 
7:00pm O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Macieja 

Nosek w dniu urodzin  
 

Czwartek – 26 marca 
8:00am ++Filip Skibiński i Wiesława 
8:00am Dziękczynna z prośbą o łaski dla Marii Bruno 
7:00pm +Marian Chlebowicz 
7:00pm +Marek Wojnowski 
 

Piątek – 27 marca 
8:00am +Marianna Bargielska 
8:00am +Zbigniew Puszman w rocz. śmierci 
7:00pm +Marek Wojnowski 
7:00pm +Antonina Wesołowska w rocz. śmierci 
 

Sobota – 28 marca 
8:00am +Marek Wojnowski 
8:00am +Stanisław Popielarz w 2 rocz. śmierci 
9:00am +Joan Powers 
  

V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca  

IV Niedziela Wielkiego Postu -  J 4,5-42  
Badajcie, co jest miłe Panu 
Apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach daje polecenie, 
by badać, sprawdzać, rozliczać, poddawać osądowi 
sumienia nasze postępowanie. Wzywa: „Badajcie co jest 
miłe Panu” (Ef 5,10); „Baczcie więc pilnie jak 
postępujecie” (Ef 5,15); „Siebie samych badajcie, czy trwacie 
w wierze” (2Kor 13,5); „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w 
niewolę...” (Kol 2,8); „Wszystko badajcie, a co szlachetne – 
zachowujcie!” (1Tes 5,21). Wezwanie Apostoła wydaje się 
szczególnie ważne dla każdego wierzącego w dniach 
Wielkiego Postu. 
„Pan patrzy na serce”. Czytanie z Księgi Samuela przybliża 
piękną postać Bożego Męża Samuela i uczy Bożego 
patrzenia na wydarzenia i ludzi. Wyproszony od Boga przez 
Annę, która urodziła go w podeszłym wieku, otrzymał 
formację o boku kapłana Helego. Bóg posłużył się nim, by 
objawiać ludziom swoją wolę. To on wybiera młodego 
Dawida na przyszłego króla Izraela. Samuel swoją postawą 
uczy nas zawierzenia planom Bożym. Ostatecznie „nie tak 
widzi człowiek, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to co 
widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. 
„Panie, abym przejrzał!” Można patrzeć i niczego nie widzieć. 
Tak było z wieloma świadkami uzdrowienia niewidomego od 
urodzenia i innych cudownych znaków, które uczynił Jezus. 
Komentuje tę postawę św. Jan w swojej Ewangelii: „Chociaż 
uczynił Jezus przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w 
Niego” (J 12,37). Tak, bo linia podziału: wierny – niewierny, 
dobry – zły, grzesznik – sprawiedliwy nie jest wyznaczona 
przez pochodzenie, język, przynależność, wykształcenie. 
Linia tego podziału przebiega przez serce człowieka. 
Każdy z nas ma swoją godzinę ciemności, gdy rozmija się z 
łaską Bożego nawiedzenia i Bożą propozycją, podobnie jak 
bogaty młodzieniec, który „spochmurniał na słowa Chrystusa 
i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności” (Mk 
10,22). Jak Judasz: „Po spożyciu kawałka chleba wszedł w 
niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz czynić, 

6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo i łaski oraz 
opiekę Matki Bożej z ok. 60 rocz. Urodzin Marty 

7:00am O Boże błogosławieństwo dla Bogdana i Janiny 
Błądek z ok. 45 rocz. ślubu 

9:00am +Marek Wojnowski 
11:00am ++Stanisława i Antoni Popławski 
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Oliwii i Aurelki Radzik i ich rodziców 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Eugeniusz Karczewski w 9 rocz. śmierci  
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czyń prędzej” (J 13,27). Jak Piotr: „Życie oddasz za mnie? 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: kogut nie zapieje, aż ty 
trzy razy się mnie wyprzesz” (J 13,38). 
Każdy z nas ma swoją godzinę oświecenia, podobnie jak 
Samarytanka: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 
Chrystusem (...) Jestem Nim Ja, który z Tobą mówię” (J 4,25
-26). Jak kobieta cudzołożna: „I ja cię nie potępiam.– Idź a 
od tej chwili nie grzesz już więcej” (J 8,11). Jak syn 
marnotrawny: „Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem: 
Ojcze zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie” (Łk 
15, 18). Jak niewidomy od urodzenia: „Czy ty wierzysz w 
Syna Człowieczego? - A któż to jest, Panie, abym w Niego 
uwierzył?... Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do 
Ciebie... Tak, wierzę Panie!” Jak Piotr: „Wyszedł na zewnątrz 
i gorzko zapłakał” (Mt 26,75). 
„Postępujcie jak dzieci światłości”. Nie wystarczy jednak 
samo tylko rozpoznanie „uczynków ciemności”, pokazywanie 
palcem zła, nazywanie zła po imieniu. Potrzeba 
chrześcijańskiego czynu jako owocu owego rozpoznania. W 
wielkopostnym czasie nawrócenia i pokuty jesteśmy 
wezwani do powrotu do gorliwości w modlitwie, w 
świętowaniu niedzieli, do ideału pierwszych dni życia we 
wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej, do uczciwości i 
sumienności w pracy, do dobroci wobec bliźnich. To ostatnie 
wezwanie jest szczególnie aktualne dla naszego pokolenia, 
z racji bliskości Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 od 
narodzenia Chrystusa. 
Czyniąc dobro, objawiamy dobroć i prawdziwe oblicze Boga 
Ojca. Przekonujemy o Bożej dobroci tych, którzy odrzucają 
Boga. Niemało jest takich, którzy widząc chrześcijan 
żyjących miłością, odnajdują wiarę. Wtedy też chrześcijanin 
staje się prawdziwie światłością świata, solą ziemi i 
przemienia jej oblicze.  ks. Roman Kempny 
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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 Poloni i 
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... 

 

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 

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://
milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ 
 

Bierzmowanie 
W związku z pandemią koronawirusa 
uroczystość bierzmowania została 
odwołana. Nowy termin bierzmowania i prób 
zostanie ustalony w momencie zniesienia 
zagrożenia epidemicznego i zostanie 
podany do publicznej wiadomości. 
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. 

http://www.milosierdzie.us
http://www.milosierdzie.us
https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
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Droga Krzyżowa 
Zapraszamy  na prywatne odprawiane Drogi 
Krzyżowej.  Kościół jest otwarty od 9am do 
6pam. 

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 
UWAGA! Ze względu na sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa i dostosowując 
się do wytycznych otrzymanych 
z Diecezji Joliet spotkania NIE 
BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ AŻ DO 
ODWOŁANIA. Prosimy śledzić informacje na stronie 
parafii w internecie i na Fb. 
 

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  

Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i 
smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. 
UWAGA! Ze względu na sytuację związaną z epidemią 
koronawirusa i dostosowując się do wytycznych 
otrzymanych z Diecezji Joliet spotkania NIE BĘDĄ SIĘ 
ODBYWAĆ AŻ DO ODWOŁANIA. Prosimy śledzić 
informacje na stronie parafii w internecie i na Fb. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy 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: 

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  

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 Pańskiego. 
„I kto by przyjął jedno takie dziecko w 
imię Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5) 

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://bit.ly/2w65Pow
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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. 

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. 

Medytacja ignacjańska na Spotkaniu Odnowy                     
w Duchu Św. 
W czwartek 12 marca Odnowa miała swoje spotkanie 
formacyjne. Podczas Eucharystii ks.Tomasz Pietrzak SChr 
rozpoczął homilię słowami kolekty „Boże Ty miłujesz 
niewinność i przywracasz ją grzesznikom”. Zauważmy, że 

słowa te mówią nam, iż w momencie przebaczenia, 
spowiedzi św. stajemy się niewinni. Bóg przywraca nam 
niewinność. Konieczne jest do tego nasze otwarte serce i 
pragnienie przylgnięcia do Jezusa. Otwarte serce na Ducha 
św., by dobrze żyć. Ważną zatem przestrzenią mojego życia 
ma być modlitwa, bycie wytrwałym w wierze, co prowadzi do 
coraz głębszego ufania Bogu i bycia z Nim w relacji. Kościół 
zachęca nas do bycia wytrwałym w działaniu, akcji, pracy – 
to kolejna przestrzeń naszego życia. Potrzebne jest więc 
zaangażowanie całego człowieka w życie, połączenie obu 
przestrzeni i dostosowanie do naszego powołania. 
Małżonków modlitwa ma prowadzić do lepszej relacji 
małżeńskiej, modlitwa wdowca czy wdowy do większego 
okazywania miłości bliskim, osoby duchownej służby 
duszpasterskiej. Pamiętajmy, że modlitwa ma nas też 
prowadzić do okazywania sobie samemu miłości. W ten cały 
homilijny kontekst dobrze wpisują się słowa św. Ignacego 
Loyoli: „Ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw 
zależało wyłącznie od Niego; tak jednak dokładaj wszelkich 
starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic 
zgoła”. Na koniec homilii Opiekun Odnowy przeczytał całą 
kolektę, warto abyśmy zatrzymali się nad nią chwilę (może 
to być forma Twojej modlitwy): „Boże, Ty miłujesz 
niewinność i przywracasz ją grzesznikom, zwracaj ku sobie 
nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha 
Świętego, byli mocni w wierze i wytrwali w działaniu”. 
W drugiej części spotkania ks. Tomasz we wprowadzeniu w 
modlitwę między innymi wyjaśnił, że medytacja ignacjańska 
jest modlitwą Słowem Bożym, angażuje wszystkie nasze 
zmysły, prowadzi nas do stanu, który możemy nazwać 
miłującą obecnością. Św. Ignacy zachęca, aby przed 
właściwą modlitwą – medytacją przeczytać rozważany tekst 
(jest to przygotowanie dalsze do modlitwy). Podczas 
czytania zauważajmy co nas przyciąga, co jest trudne, z 
czym się zgadzamy a na co zgody nie mamy. Te znaczące 
fragmenty, zdania, może tylko słowo warto zabrać ze sobą 
na medytację. Pamiętajmy, że już samo czytanie Słowa 
Bożego jest modlitwą, jest tzw. czytaniem duchowym. My 
modląc się pozwalamy, aby Jezus przemieniał nasze życie. 
Bóg jest obecny w każdym sercu człowieku, nawet w 
grzeszniku, ateiście. Modląc się pozwalamy, aby Jego soki 
odżywcze, witaminy duchowe przechodziły przez nas. W 
dalszej części ks. Tomasz omawiał poszczególne punkty 
medytacji. Zwrócił uwagę na prośbę ogólną, która może stać 
się naszą modlitwą poranną: „Prosić Boga, Pana naszego, 
aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były 
skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego 
Boskiego Majestatu”. (CD46) – jest to modlitwa prośby o 
czystą motywacją. Tekst do rozważania (do Ewangelii J4,5-
42) o spotkaniu Samarytanki z Jezusem przy studni między 



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. 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 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

innymi zaprasza do zadania sobie pytania: „na ile przyjmuję 
swoje człowieczeństwo z całym bogactwem i 
ograniczeniami, które przyjął również Jezus?” oraz 
zastanowienia się w jaki sposób ja jestem prowadzony przez 

Jezusa (w kontekście relacji Samarytanki z Jezusem)  

Zachęcamy do osobistej modlitwy i pogłębiania relacji z 
Jezusem.  

Droga Krzyżowa z młodzieżą 
W środę 11 marca odbyła się Droga Krzyżowa z udziałem 
Młodzieży. Rozważania były czytane w dwóch językach:                 

w języku polskim i angielskim. Śpiew prowadził nasz 
młodzieżowy zespół - Przyjaciele Miłosierdzia. Dziękujemy 
za aktywne włączenie się modlitwę. 

https://milosierdzie.us/grupy/
mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
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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 
ludowego. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek 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 

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. 
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