
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: 
• regularnie 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 potrze-
bują zaświadczenia, aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamiesz-
kania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do biura parafialnego. 

Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz 
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz 
ks. Lesław Prebendowski SChr – wikariusz 
ks. Józef Siedlarz SChr – wikariusz 
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka 
s. Małgorzata Polańska MChR – zakrystianka 

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 

 

 

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 cała godzinę, tylko na ile mi czas pozwoli poza obowiązkami. 

Nowennę tę miałam odprawić w intencji Ojczyzny. (32-33) 

W krótkim czasie (…) zapadłam na zdrowiu. Niedomagania fizyczne były szkołą 

cierpliwości dla mnie. Jezus tylko wie, ile wysiłków woli musiałam zrobić, żeby spełnić 

obowiązek. Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa jakich zechce narzędzi. Dusza moja 

doznaje  opuszczenia od stworzeń. (37-38) 
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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 

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
21W411 Sunset Ave., Lombard, IL 60148 
tel.: 1-630-268-8766; fax: 1-630-268-8712 
e-mail: parafia@milosierdzie.us; 
www.milosierdzie.us 
 

Biuro parafialne 
Od poniedziałku do piątku w godz. 10am–5pm. Należy 
dzwonić pod numer 630-268-8766 w celu ustalenia godziny 
spotkania.  

https://www.google.com/maps/dir/''/parafia+w+lombard/@41.9005893,-88.1120797,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x880e52d2446c2d99:0x6e1ae2447c9eb255!2m2!1d-88.0420398!2d41.9006106
tel:1-630-268-8766
mailto:parafia@milosierdzie.us


Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a 
Psalm: Ps 23 
Drugie czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20 
Ewangelia: Mt 22, 1-14  

28 Niedziela zwykła - 11 października  
6:00pm (sobota) +Paweł Sikora 
7:00am +Kazimierz Błachut 
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Sary i Krzysztofa Piaseckich w 7 rocz. ślubu 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Anny i Damiana 

Mazur w 17 rocz. ślubu  
1:00pm Dziękczynna MB Różańcowej 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Paweł Sikora 
 

Poniedziałek – 12 października 
8:00am Za parafian 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny w dniu 

urodzin 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Moniki i 

Jerzego w 18 rocz. ślubu 
 

Wtorek  – 13 października, bł Honorata Koźmińskiego 
8:00am ++Tadeusz i Tomasz Faszczewski 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm ++Irena i Tadeusz Chachulski 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Julii i 

Roksany Przyboś w nowym roku szkolnym 
 

Środa  - 14 października 
8:00am ++Marianna i Wacław Nobis 
7:00pm +Stanisław Gorlewski 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Grażyny 

Kowal w 25 rocz. ślubu 
 

Czwartek – 15 października, św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, doktor Kościoła 

8:00am ++Maria i Stanisław Kazek 
7:00pm ++Zofia Wykupil i Bożena Wykupił w 2 rocz. śmierci 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm Dziękczyna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę MB dla Teresy 
 

Piątek – 16 października, św. Jadwigi Śląskiej 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla s. Jadwigi w dniu 

imienin 
8:00am +Witold Wojnarowicz 
8:00am O nawrócenie Juna 
7:00pm +Paweł Sikora 
 

28 Niedziela Zwykła -  Mt 22, 1-14 
By zachować proporcje 
Przypatrując się ludziom i ich postępowaniu, trudno nie 
dostrzec, że nie jest nam obca dwulicowość. I natychmiast 
nasuwa się skojarzenie z człowiekiem znanym jako doktor 
Jekyll i pan Hyde. Nowelę napisaną przez szkockiego autora, 
Roberta Louisa Stevensona, można uznać za literacki portret 
psychopatologii i podwójnej osobowości. Podwójną 
osobowość zauważyć można nawet pośród tych, którzy 
mienią się katolikami – chrześcijanami. 
Aby coś osiągnąć i zrealizować swoje dążenia, próbujemy 
różnych sposobów. Bywa, że posługujemy się innymi ludźmi, 
którzy świadomie lub nieświadomie mogą nam pomóc w 
osiągnięciu naszych własnych zamierzeń. To pewien rodzaj 
manipulacji i raczej nie najlepszy sposób postępowania. Ale 
przecież nam to odpowiada, w pracy i w kontaktach 
międzyludzkich w ciągu tygodnia jesteśmy Hyde’ami, zaś na 
niedziele i święta dr Jekyll’ami. I czy chcemy tego, czy nie, 
nasza dwoista natura objawia się od zarania czasów. 
Jednakże mamy kogoś, kto dba o nas i zajmuje się nami, 
czasami wbrew naszej chęci, a czasami na naszą prośbę. To 
nasz Ojciec, który tak nami kieruje, byśmy byli szczęśliwi, 
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Sobota – 17 października, św. Ignacego Antiocheńskiego 
8:00am +Paweł Sikora 
 

29 Niedziela zwykła - 18 października  
6:00pm (sobota) +Krystyna Przyłęcka w 6 rocz. śmierci 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii i Mieczysława 

Gałuszka 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Kajetana 

Bień w 62 rocz. ślubu 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Mariusza i 

Berandetyy Kwasniak i dla całej rodziny 
1:00pm +Weronika Kamysz w 10 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Paweł Sikora 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-11
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-11
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-11
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-11


bezpieczni, ale również pełni miłości i wdzięczności za Jego 
Dzieła. Jak pisze nam w swej prorockiej przepowiedni 
Izajasz; ”Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed 
nim narody i królom odpiąć broń z pasa, aby otworzyć przed 
nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi 
mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię 
twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś, 
Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga.” (Iz 
45,4-5). Za opiekę, za prowadzenie, za miłość okazywać 
powinniśmy wdzięczność. 
W jaki sposób? To właśnie wyjaśnia nam fragment Listu do 
Tesaloniczan, w którym święty Paweł wraz ze swoimi 
współpracownikami,  Sylwanem i umiłowanym 
uczniem  Tymoteuszem, poucza nas: „Zawsze dziękujemy 
Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w 
naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym 
na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję 
w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.” (1 Tes 1,2-3). A więc 
modlitwa, modlitwa i raz jeszcze modlitwa, pełna 
wdzięczności za Syna Bożego Jezusa Chrystusa, za 
Zbawienie, za Odkupienie, za Słowo i za Ducha Świętego. 
To przez Niego mamy wiedzę zbawczą, mamy świadomość 
życia wiecznego. 
Ewangeliczna scena przedstawiająca przewrotność 
faryzeuszy ukazuje nam tę drugą stronę naszej natury. 
Zadając pytanie, z góry wiemy jaka padnie 
odpowiedź,  wiemy, że każda odpowiedź, twierdząca czy 
przecząca, będzie powodem do odwrotu, do ośmieszenia, do 
usprawiedliwienia własnego sumienia. Ale nie w przypadku 
opowieści ewangelicznej. Faryzeusze nie uznawali 
wyższości Boga nad Cezarem, gdyż według nich Cezar miał 
władzę absolutną. Odmowę płacenia podatków traktowali 
jako bunt przeciwko ustanowionej władzy. Jezus, mając 
naturę Bosko-ludzką, nie dał się wciągnąć w intrygę 
polityczną. Jego odpowiedź jest jasna: „Oddajcie Cezarowi, 
co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 
22,21). 
Jakie zadanie stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia? 
Musimy usilniej pracować nad sobą, by zdobyć umiejętność 
rozróżniania pomiędzy tym, co światowe, a tym, co Boskie. 
Nie jest to łatwe, ale dopiero po zdobyciu tej umiejętności 
będziemy mogli mówić o wewnętrznej wolności, z której 
wypływa całkowite oddanie się Bogu i bycie niezależnym od 
tego, co materialne. Wyzbądźmy się schizofrenii religijnej, 
nie bądźmy doktorem Jekyll’em i panem Hyde’m w jednej 
osobie. Bądźmy dziećmi jednego Boga 
KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, prosimy, pomóż nam 
otworzyć serca i rozum na Światło Ducha Świętego, abyśmy 
umieli oddać Bogu, co Boskie, i stać się niezależnymi od 
tego, co materialne. Piotr Blachowski 
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Znajdź naszą parafię na facebook 
Znajdziesz nas wpisując w 
wyszukiwarce na FB Parafia 
Miłosierdzia Bożego w Lombard. 
Umieszczamy też inne informacje, 
zdjęcia i filmy. Zapraszamy do 
polubienia: „Parafia Miłosierdzia 
Bożego w Lombard". 
Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość 
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką 
"DONACJE"  przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary.  
 

Podziękowanie za donacje - 10/04/2020 
Składka niedzielna: $7,896.00 
Spłata długu: $9,917.00 
Pledges: $335.00 
Duszpasterstwo dzieci: $3,821.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
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... 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest 
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 
sobotę, 17 października: Kevin 
R y n d a k ;  w  s o b o t ę ,  2 4 
października; Anna Carolina 
L o s s ;  w  n i e d z i e l ę ,  2 5 
października: David Paul Przybylski, Patryk Zabłocki, 
Julianna Szela, Maximilian Kmiecik.  
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowaniu dzieci w wierze. 
 

Bierzmowanie 
Termin Bierzmowania:  
 24 października 2020 szkoły: 

•  Addison - 11am  
•  Schaumburg - 3pm 

  31 października 2020 szkoła św. 
Faustyny: 

•  8A-piątek i 8B-piątek - 11am 
•  8A-sobota i 8B- sobota - 2pm 

 7 listopada 2020: 
•  8C-sobota (szkoła św. Faustyny) 

- 11am 
• osoby indywidualne - 2pm 
 

Pierwsza Komunia  
 Pierwsza Komunia ś. dla dzieci ze 

szkół: Schaumburg, Itasca, Naperville 
odbędzie się 17 października 2020 
roku. 

 

Sakrament małżeństwa 
Do sakramentu małżeństwa 
przystąpią 23 października: Justyna 
Pogorzelska i Maciej Kukliński; 28 
listopada: Leah Marie Roberts i Piotr 
Górecki.  
 

Przystępujących do sakramentu 
małżeństwa powierzamy naszym 
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze 
życia. 

Ministranci 
Chłopcy, którzy chcieliby zostać 
ministrantami proszeni są o zgłoszenie 
się do ks. Krzysztofa. Zbiórki odbywają 
się  w II i IV wtorek miesiąca o godz. 6pm.  
W I wtorek miesiąca o godz. 7pm jest 
Msza św. dla wszystkich ministrantów, 
kandydatów i ich rodzin. 

Zespół dziecięcy „Boże perełki” 
Zespół dziecięcy „Boże perełki rozpoczął 
już swoje próby w Centrum Pastoralnym: 
 Spotkania dla młodszej grupy (do kl. 

III) odbywają się w II i IV środę 
miesiąca o godz. 6:30pm. 

 Spotkania dla starszej grupy (od kl. IV do VII) odbywają 
się w I i III środę miesiąca o godz. 6:30pm. 

 W V środę miesiąca spotkanie jest dla obu grup. 
 

Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewać razem 
z nami. 

Młodzież 
Chcesz odpowiedzi na trudne pytania, 
pragniesz się nauczyć modlić, szukasz 
przyjaciół i  osoby chętne do 
wspólnego spędzania czasu??? 
Zapraszamy drogich młodych ludzi 
(młodzież szkolną) na wspólone 
spotkania w środy po Mszy wieczornej około godziny 8pm. 
ks. Lesław 

Bierzmowanie 2021 
 Wszystkie osoby, które pragną przystapić 
w przyszłym roku do sakaramentu 
bierzmowania czyli młodzież, która nie 
uczęszcza do POLSKICH SZKÓŁ lub 
osoby, które z różnych przyczyn nie 
przystąpiły jeszcze do sakaramentu, a są 
już osobami pracującymi lub w różnych 
sytuacjach życiowych zapraszamy do 
wspólnego przygotowania się do przeżycia 
tej uroczystości. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z 
ks. Lesławem odpowiedzialnym za przygotowanie do 

sakaramentu bierzmowania w 2021 r. ZAPRASZAMY!!! 
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Bezpłatne porady prawne 
Porady prawne dotyczą możliwo-
ści rozpoczęcia kościelnego proce-
su o zbadanie ważności małżeń-
stwa. Spotkanie odbywa się w biu-
rze parafialnym lub w zakrystii - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty - 
zainteresowanych prosimy o tel. do 
biura parafialnego: (630)268-8766. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu, która odbywa się od 
poniedziałku do piątku od godz. 8:30am do 
6:30pm, w soboty do godz. 8:30am do 
5:30pm.  

Nabożeństwa październikowe 
W miesiącu październiku nabożeństwa 
różańcowe odbywają się w naszej parafii 
w następującym porządku:  
 dla dzieci w środę o godz. 6pm na 

placu za Centrum Pastoralnym;  
 dla dorosłych od poniedziałku do 

piątku i w niedzielę o godz. 6:30pm; 
w soboty o godz. 5:30pm. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Wypominki 
W przedsionku kościoła wyłożone są kartki z 
wypominkami. Prosimy wypisać imiona swoich zmarłych na 
kartkach, włożyć do koperty i wrzucić je do koszyka  na tacę 

lub budowę, lub przynieść do zakrystii. 

Zaduszkowe Czuwanie 
Kierujemy serdeczne zaproszenie do Parafian i Gości 
na  Zaduszkowe Czuwanie, które rozpocznie się w naszym 
Sanktuarium w  sobotę 7 listopada, 9pm. To modlitewno-
adoracyjne czuwanie pragniemy ofiarować w intencji 
zmarłych przy których grobach nie możemy stanąć fizycznie, 
gdyż spoczywają z dala od nas.   

Prosimy o przyniesienie własnych kartek z wypisanymi 
imionami zmarłych i zostawić w lobby kościoła w 
przygotowanym koszyczku.  

NIE UŻYWAMY KARTEK WYPOMINKOWYCH! 
„Dusze czyśćcowe są bliżej nas, niż myślimy: są całkiem 
blisko nas”. Przyjdź, nie może Ciebie zabraknąć! 

Nabożeństwo fatimskie 
We wtorek, 13 października odprawione zostanie, już ostat-
nie w tym roku, nabożeństwo fatimskie,  po Mszy św. o godz. 

7pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jak mamy przyjąć orędzie fatimskie? 
Ojciec św. Jan Paweł II mówił krótko: 
Orędzie fatimskie jest ściśle związane z przeznaczeniem 
Kościoła i ludzkości. Jest orędziem wieku, zawsze istotnym, 
jak Ewangelia: wszak wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. 
Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, 
zgodnie z coraz nowymi "znakami czasu". Trzeba do niego 
nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na no-
wo (...) 
Treść wezwania Pani z Fatimy jest tak głęboko zakorzeniona 
w Ewangelię i całą tradycję że Kościół czuje się tym orę-
dziem wezwany i przynaglony(...) Światło z Fatimy ma szcze-
gólne znaczenie ... skłania ono do odważnego podjęcia no-
wej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym sze-
roko rozpowszechniony ateizm teoretyczny i praktyczny pró-
buje budować nową cywilizację materialistyczną. 
Te wypowiedzi Ojca Świętego  na temat orędzia fatimskiego 
i jego aktualnego znaczenia oraz z krótkim komentarzem 
ukazują kierunek drogi Kościoła i współczesnego świata. 
Ks. Mirosław Drozdek SAC 
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
Krzeptówki Zakopane 



OAZA DZIECI BOŻYCH 
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które 
odbywają się w czwartki o godz. 6:45pm w Centrum 
Pastoralnym. Opiekun: s. Małgorzata Polańska MChR (248)
505-4140. 
 

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 Jolanta 
Frąckiewicz i Natalia Sakowicz. 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. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr. 
 
MŁODZIEŻ 
Młodzież ma spotkania w środy Centrum Pastoralnym o 
godz. 7:45pm. Zakończenie ok. 9pm. Opiekun: ks. Lesław 
Prebendowski 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. Józef 
Siedlarz 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. Opiekun: ks. Lesław Prebendowski  
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 
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Modlitwa za Polonię świata 
W piątek, 16 października, godz. 6:30pm, zapraszamy na 
różaniec w intencji Polaków mieszkających w różnych 
częściach świata.  
Według prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, duchowość 
polskiego emigranta winna być oparta przede wszystkim na 
dwóch istotnych filarach: Bogu i Ojczyźnie. Uściślając te 
dwie ważne rzeczywistości, trzeba podkreślić, iż kardynał 
uważał, że emigrantowi „z Bogiem zawsze będzie lżej 
i lepiej”. Co więcej, argumentem za zachowaniem wiary 
w Boga jest wielowiekowa tradycja Polski, która może 
poszczycić się prawie tysiącletnią historią chrześcijaństwa. 
Prymas mówił: „Jesteśmy narodem, który na Bogu i wierze 
opiera swoje zasady życia, swą potęgę i przyszłość. Na 
Bogu buduje Polska swoje posłannictwo. Pozostańcie i Wy 
wierni swemu Kościołowi! Trwajcie we wierze ojców. Tu, na 
tułaczce, kierujcie się Bożym prawem”. Kardynał Hlond 
bardzo mocno i praktycznie przy każdej sposobności 
zachęcał polskich emigrantów, aby „w sercu swoim mieli 
Boga” i zachowali „świętą wiarę ojców”. Ta „święta wiara 
ojców” wyrażała się w jego opinii przede wszystkim 
w zachowaniu Dekalogu, w praktykowaniu cnót, w szacunku 
do świętości rodziny oraz w kultywowaniu pięknych 
„staropolskich zwyczajów i obyczajów”, takich jak śpiewanie 
kolęd, w których wyraża się prosta wiara ludu polskiego.(…) 
Wiara polskiego emigranta w myśl nauczania Czcigodnego 
Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda winna być poparta 
przykładem życia. „Nie dość upstrzyć życie fikcją cnoty 
i urzędową religijnością, należy zdobywać prawdziwe 
wartości moralne i wnikać w ducha wiary. Musimy być 
chrześcijanami nie tylko z oblicza i prawa, lecz w duchu 
i czynie”. Ten zaś konkret życia będzie polegał na 
nieustannej walce z grzechem, na obowiązkowości, 
pracowitości, poświęceniu i ofierze, na pielęgnowaniu 
wartości moralnych. Co więcej, wiara polskiego emigranta 
ma być mocno osadzona na nauczaniu Kościoła.  
(frag. „Prymas Hlond wobec emigracji – osobiste 
doświadczenie, próby rozwiązania problemu, propozycja 
duchowa”, Bogusław Kozioł T.Chr. Ośrodek Postulatorski 
Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu) 
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codziennie modlą się za kapłanów. Spotkania grupy 
odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 
św. o godz. 9am. Opiekun: ks. Lesław Prebendowski  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. Józef Siedlarz 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. 7am 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 
godz. 5pm-6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzi 

• Do wynajęcia duży pokój z łazienką w Wood Dale. Kon-
takt: Grażyna (773)682-0104 

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. Józef Siedlarz 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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