
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz 
ks.Piotr Janas SChr – wikariusz 
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz 
s. Jadwiga Kokolus MChR – zakrystianka 
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka 
 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
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: 
Mariusz Kwaśniak (630)460-4544 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Artur Rogowski (773)720-0038 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 28 kwietnia  – Niedziela Bożego 
Miłosierdzia 
 

 Wejście: 
Ref. Misericordias Domini in aeternum cantabo/ 
Będę zawsze wyśpiewywał miłosierdzie Pana. 

1. Confitemini Domino quoniam bonus 
quoniamin aeternum misericordia eius. 

 

Ofiarowanie:  
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Podnieś 
mnie Jezu i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w 
wodzie Jego Miłosierdzie. Amen/3x 
 

Komunia św:  

Wstał Pan Chrystus (131) 

 

Dziękczynienie: 

Radośnie Panu hymn śpiewajmy (188) 
 

Zakończenie: 

Nasze plany i nadzieje (396) 

 
Czytania:   
Dz 5,12-16  Ps 118;  Ap 1,9-11a.12-13.17-19   
J 20, 19-31  
Psalm responsoryjny   
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
W pewnej chwili, ujrzałam 
Pana Jezusa w szacie 
jasnej, było to w oranżerii. 
Pisz to, co ci powiem: 
Rozkoszą Moją jest łączyć 
się z tobą, z wielkim 
pragnieniem czekam i 
tęsknię do tej chwili, w 
której sakramentalnie 
zamieszkam w klasztorze 
twoim. Duch mój spocznie w klasztorze tym, 
błogosławić będę szczególnie okolicy tej, 
gdzie klasztor będzie. Z miłości dla was, 
oddalę wszelkie kary, które sprawiedliwość 
Ojca Mojego słusznie wymierza. Córko Moja, 
schyliłem Serce  Swoje do próśb twoich, 
zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na 
ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata 
całego. Nie znajdzie żadna dusza 
usprawiedliwienia, dokąd się nie zwróci z 
ufnością do miłosierdzia Mojego i dlatego 
pierwsza niedziela po Wielkanocy, ma być 
świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w tym 
dniu mówić duszom o tym wielkim i 
niezgłębionym miłosierdziu moim. Czynię cię 
szafarką miłosierdzia Swego. Powiedz 
spowiednikowi, aby obraz ten był w kościele 
wystawiony, a nie za klauzurą w klasztorze 
tym. Przez obraz ten, udzielać będę wielu 
łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp 
wszelka dusza do niego. (Dz 507) 
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ROZWAŻANIA 
Niedziela  Bożego 

Miłosierdzia J 20, 19-31 
Miłość o imieniu 

miłosierdzie  
Ksiądz Tomaš Halík w 
książce „Dotknij ran” (2010) 
pokazuje, że chrześcijanie 
często nie chcą pamiętać 
lub wręcz buntują się 
przeciw temu, że 
fundamentem ich wiary jest 
Krzyż  - czyli cierpienie i 

rany. To rany przekonały niewiernego Tomasza, 
że Chrystus zmartwychwstał. Współczesny 
świat oferuje nam „wiary” lekkie, łatwe i 
przyjemne, ale czy można się na nich oprzeć w 
trudnych chwilach? Halík zastanawia się, czy i 
jak zraniony Chrystus może przemówić do nas, 
ludzi XXI wieku. Odpowiedź na to pytanie 
wydaje się przynosić dzisiejsza liturgia słowa. 
Spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem 
porusza i odmienia Tomasza. Kiedy spotyka się 
oko w oko, już nie chce dotykać Jego ran. 
Patrząc na nie zrozumiał, że życie jest 
mocniejsze niż rany, że można żyć z ranami. 
Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i Bóg mój!”. 
W Jezusie spotykają się i stykają rany człowieka 
z ranami Boga. Bóg pokazuje, że siła Jego 
miłości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi 
imię Boże miłosierdzie. W jednym z wywiadów 
na pytanie: „Czym dla Księdza jest Boże 
Miłosierdzie?” ks. Feliks Folejewski, pallotyn, 
zwany warszawskim apostołem Miłosierdzia 
Bożego, tak odpowiedział: „To jest dar, ale i 
zadanie. Miłosierdzie Boże to nie znaczy, że 
Bóg przymyka oczy na nasze grzechy i że 
można Go lekceważyć. Miłosierdzie Boże jest 
wychowywaniem do coraz większej delikatności 
wobec Bożej miłości. Jeśli mam świadomość, że 
ktoś mnie kocha, to byłbym ostatnim 
niewdzięcznikiem, bym jednocześnie godził w tę 
miłość. Ta zasada dotyczy także np. miłości 
małżeńskiej”. I dalej mówił: „Pamiętam, jak mój 
znajomy, ksiądz proboszcz Kazimierz 
Hamerschmidt, napisał na swoim obrazku z 
okazji 50-lecia kapłaństwa: Nie ma zasług, jest 
tylko dług spłacany Bogu i ludziom. 
Pełnym objawieniem miłosierdzia Bożego jest 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Misterium 
paschalne ukazuje wielkość miłości Boga do 
człowieka, który „własnego Syna nie oszczędził, 
ale Go za nas wydał”. W śmierci Chrystusa Bóg 

jest blisko człowieka dając siebie, aby człowiek 
mógł uczestniczyć w Jego życiu. Dzięki 
działaniu Ducha Świętego człowiek otwiera się 
na działanie miłosierdzia i dostrzega swoją 
godność, która daje mu możliwość zjednoczenia 
z Chrystusem, czyli świętości. Jako 
chrześcijanie mamy najpierw uwielbiać Boga w 
tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia. A 
następnie to miłosierdzie wzywa nas do tego, 
byśmy – sami doświadczywszy stawali się 
miłosierni wobec innych przez słowo, czyn i 
modlitwę. 
Pełen łaskawości, współczucia Bóg patrzy na 
każdego z nas w tę Niedzielę Miłosierdzia. On 
pragnie dotykać naszych ran i przemieniać je w 
perły, ponieważ „do końca nas umiłował” i chce, 
„byśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem”. Ta miłość zaprasza nas, byśmy 
czerpali siłę do życia, do uzdrawiania ran w 
nieustannym powtarzaniu: „Jezu, ufam Tobie”. 
Dlatego też warto mieć nieustanną świadomość 
słów bł. ks. Michała Sopoćki, że „w zimnym i 
obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca 
gorące, które wśród burz i posuchy czerpią moc 
z ufności w Miłosierdzie Boże”. 
ks. Leszek Smoliński 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 
Niedziela Bożego Miłosierdzia – 28 kwietnia,    
6:00pm (Sobota) Msza święta Jubileuszowa 
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 
Barbary i Stanisława Lebieckich z okazji 40 
rocznicy ślubu 
7:00am   +Władysław Dąbrowski w rocznicę 
ślubu    
9:00am  +Walter Kot  
11:00am  ++Maria i Jan Stanio, Irena i Witold 
Serwaccy 
1:00pm  Dziękczynna za Miłosierdzie Boże i 
wynagradzająca za grzechy Bogu wiadomej 
rodziny 
3:30pm  Msza święta Odpustowa 
3:30pm  Intencje Zbiorowe 
7:00pm   ++Bogumiła i Ryszard Kowalczyk 
 
Poniedziałek – 29 kwietnia, świętej Katarzyny 
z Sieny     
8:00am  + Władysław Dąbrowski oraz o Boże 
blogosławieństwo dla Doroty w dniu urodzin  
7:00pm    O Boże błogosławienstwo dla Zofii 
Bodziuch z okazji 80 urodzin   
 



 Wtorek  –  30 kwietnia     
8:00am Za Parafian   
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Karolinki 
z okazji 8 urodzin 
 
Środa   – 1 maja, świętego Józefa Robotnika   
8:00am   + Domicella Krzak   
7:00pm   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Stanisławy Bafia w dniu 
urodzin   
 
Czwartek  – 2 maja, świętego Anastazego 
8:00am   O Boże błogosławieństwo dla Marioli z 
okazji imienin 
7:00pm +Maria Korus w 9 rocznicę śmierci    
 
Piątek  – 3 maja, Najświętszej Maryi Panny – 
Królowej Polski 
8:00am +Hanna Wojewódka   
7:00pm   Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Grzegorza i Agnieszki 
Janowski z okazji 15 rocznicy ślubu    
 
Sobota  – 4 maja  
8:00am   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 
dla Zofii Timerman z okazji urodzin oraz dla jej 
rodziny 
10:00am   PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
SZKOŁA SIOSTRY FAUSTYNY    
1:30pm   PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
SZKOŁA SIOSTRY FAUSTYNY    
 
Trzecia Niedziela Wielkanocna – 5 maja,    
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca Najśw. 
Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy nasze i całego świata 
7:00am   Za Przyjaciół i Dobrodziejów naszej 
parafii    
9:00am  O Boże błogosławieństwo dla Maksia w 
2 rocznicę urodzin  
9:00am Msza dziękczynna za I Komunię św. 
11:00am  Msza dziękczynna za I Komunię św. 
1:00pm  O szczęśliwe rozwiązanie dla 
Franceline oraz o zdrowie dla dziecka 
3:30pm  Intencja zbiorowa 
7:00pm   +Bronisław Obrochta w 2 rocznicę 
śmierci 
                   

SAKRAMENTY 
 
SAKRAMENT CHRZTU 
ŚWIĘTEGO 
 W  niedzielę 28 kwietnia zostaną 

ochrzczeni:   Ania Ela Kawula; Klara Patricia 
Jakubczak; Franciszek Charles Murzański: 
Alexander Francis Hryniewiecki; Emilia Sikora, a 
w niedzielę 5 maja: Adeline Orchowicz. 
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 22 maja o 
godz. 7:45pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA    
Uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej odbędzie się 4 maja 2019  
dla dzieci ze Szkoły Św. Faustyny 
oraz 18 maja 2019 dla dzieci ze 
szkół w Schaumburgu, Itasca i 
Naperville. 
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w roku 
2020 odbędzie się 9 maja dla dzieci ze Szkoły 
Św. Faustyny oraz 23 maja dla dzieci ze szkół w 
Schaumburgu, Itasca i Naperville. 
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
zostanie zawarty: 11 maja: 
Agnieszka Trojan i Marcin 
Jasiński; Bessie George i Tino 
Tomy; 18 maja: Sarah Lenart i 
Lukasz Filipek; 25 maja Beata Małgorzata 
Baran i Sławomir Kosakowski.  
Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej 
drodze życia! 
 

W niedzielę, 28 kwietnia zostanie zebrana 
druga składka na  spłatę długu budowy naszej 
świątyni, a w niedzielę 5 maja na Catholic Home 
Missions Appeal. 

Z ŻYCIA PARAFII  

ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA FACEBOOK'U.  

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i 
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia 

Miłosierdzia Bożego w Lombard" 

 



 
 
Adres naszej strony parafialnej: 
www.milosierdzie.us 
 
Na stronie internetowej,  www.milosierdzie.us, 
istnieje możliwość finansowego wspierania 
naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE"  przez 
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary . 
Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać! 
 
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 
Od poniedziałku 29 kwietnia do piątku 3 maja 
wszyscy Księża wyjeżdżają na rekolekcje 
kapłańskie. W tym czasie zastępować ich będzie 
ks. Bronisław Jakubiec. 
 
JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA 
Zapraszamy na Mszę św. w piątek, 3 maja o 
godz. 8:00am, z okazji Jubileuszu 50-lecia 
Kapłaństwa ks. Zygmunta Ostrowskiego SChr  
oraz 25-lecia ks. Jacka Nowaka SChr i ks. 
Sławomira Murawki SChr. Na Mszy będą obecni 
wszyscy Księża z Prowincji Północno-
Amerykańskiej kończący tą Mszą swoje 
rekolekcje kapłańskie. 
 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE  
W naszej wspólnocie 
Nabożeństwo  Majowe będzie 
odprawiane w kościele od 
poniedziałku do piątku oraz w 
niedzielę o godz. 6:30pm; w 
sobotę o godz. 5:30pm. 
Nabożeństwo Majowe dla dzieci 
będzie odprawiane przy figurce 
Matki Bożej w środy o godz. 
6:00pm, a młodzież zapraszamy na wspólny 
śpiew Litanii Loretańskiej w środę, po wieczornej 
Mszy świętej, pod figurę Matki Bożej. 
 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ 
POLSKI  
Naród Polski wielokrotnie w ciągu swych dziejów 
doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. 
Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas 
najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie 
Jasnej Góry przed Szwedami, król Jan 

Kazimierz 1 kwietnia 1656 
uroczystym aktem oddał 
nasz kraj pod opiekę Matki 
Bożej, obierając Ją Królową 
Polski. Po odrodzeniu 
Polski, Papież Pius XI 
ustanowił w 1924 roku 
specjalne święto 
Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski i pozwolił je 
obchodzić w pamiętnym 
dniu uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Papież Jan XXIII 
ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową 
Polski, główną patronką kraju, obok świętych 
biskupów i męczenników: Wojciecha i 
Stanisława. 
 
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!  
Chór im. św. Jana Pawła II   
przy naszym  
Sanktuarium zaprasza 
młodzież, panie i panów do 
wzmocnienia Chóru.  
Z uwagi na powrót do Polski 
niektórych członków chóru, brakuje osób 
śpiewających. Prosimy o zgłaszanie się do pana 
organisty – Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284 
 
ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, 
która odbywa się od 
poniedziałku do czwartku od 
godziny 8:30am do 6:30pm. W  
piątek adoracja rozpoczyna 
się od godziny 8:30am i trwa 
aż do soboty do godziny 
5:30pm. W niedzielę rozpoczyna się o godzinie 
8:00am i trwa do godziny 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 u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 
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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... 
 
 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci zapraszamy na spotkania 
Oazy Dzieci Bożych, które odbywają 
w czwartki o godz. 18:30 w Centrum 
Pastoralnym: 
w 1 i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 
lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące 
ministrantów znajdują się na 
stronie internetowej Parafii. 
Opiekunem ministrantów jest ks. 
Piotr Janas SChr. 
 
SCHOLA DZIECIĘCA  ”Boże Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną 
śpiewać w scholi dziecięcej, na 
próby, które odbywają się w każdą 
środę od 6:45 do 7:45pm w 

Centrum Pastoralnym.  Scholę prowadzi p. 
Iwona Helinski, a opiekunem jest ks. Piotr 
Janas. 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie 
i lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby 
odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:30pm w kościele. Scholę 
prowadzi  p. Bartek Cieżobka. 
 

MŁODZIEŻ  

Spotkania młodzieżowe 
odbywają się w środy po Mszy 
Świętej wieczornej ok. 7:45pm w 
Centrum Pastoralnym. W tym 
roku młodzież spotyka się w dwóch grupach: 
młodszej 12-15 lat i starszej 16+.  
W środę 1 maja nie będzie spotkania dla 
młodzieży. Na najbliższe spotkanie 8 maja 
zapraszam młodzież 16+. Tematem będzie 
zaufanie. 
 
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi.  Aktualne 
informacje znajdziecie zawsze na FB: 
http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: 
Lombard - Młodzież ).  
Ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 

KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla 
starszej młodzieży pracującej i 
studiującej odbywają się w 
niedzielę, po Mszy świętej o godz. 
7:00pm, w Centrum Pastoralnym. 
Ludzi młodych, pragnących żyć duchem Bożego 
Miłosierdzia serdecznie zapraszamy na 
spotkania.  
Harmonogram spotkań: 
Pierwsza Niedziela: Spotkanie z Jezusem 
Eucharystycznym w Kaplicy Siostry Faustyny!!! 
Druga Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
Trzecia Niedziela: Dobry film, którego jeszcze 
nie widziałeś. 
Czwarta Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.   
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia 
towarzyszy Liturgii Mszy świętych i 
różnych nabożeństw. Oprawa 

http://bit.ly/2w65Pow
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muzyczna zespołu na stałe wpisała się w 
przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy 
świętych o godz. 7:00pm. Próby zespołu 
odbywają się we wtorki o godz. 8:00pm. Zespół 
prowadzi p. Jacek Krępulec: (630)205-4851. 
Opiekunem zespołu jest ks. Proboszcz. 
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  

W każdy czwartek nasze spotkania 
rozpoczynamy Mszą świętą o 
godz. 7:00pm w kościele. Druga 
część spotkania po Mszy świętej 
odbywa się albo w kościele, albo w Centrum 
Pastoralnym (podczas Mszy św. zostanie 
podane miejsce spotkania) i trwa od ok. godz. 
7:50pm do ok. 9:00pm. Pod koniec każdego 
spotkania może nastąpić dzielenie w grupach. 
 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 odnajdować Boga w naszej 
codzienności. Naszej formacji przyświeca 
maksyma św. Ignacego Loyoli: Nie obfitość 
wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i 
smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. 
 
W czwartek 2 maja nie będzie spotkania 
Odnowy w Duchu Świętym. Najbliższe 
spotkanie odbędzie się 9 maja. 
 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na 
Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 

LEKTORZY 

Słowo Boże jest istotnym elementem życia i 
wzrostu duchowego chrześcijanina. Właściwe 
jego odczytanie i przekazanie wiernym pomaga 
w głębszym przeżyciu Eucharystii. Lektorzy 
naszej Parafii czytają Słowo Boże w czasie 
liturgii niedzielnej i świątecznej.  Osobą 
odpowiedzialną za lektorów w naszej Parafii jest 
p. Jadwiga Pajor - tel. (773) 505-7442. 
Opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności 
podejmuje dzieło modlitewno - 
charytatywne w intencji osób 
potrzebujących troski, pomocy i 
towarzyszenia im w trudnościach 

i problemach życia. Kontakt: (630) 268-8766. 
Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy 
modlitewnej Margaretka 
codziennie modlą się za 
kapłanów. Spotkania grupy 
odbywają się w każdą ostatnią 
niedzielę miesiąca po Mszy 
świętej o godz. 9:00am. Opiekun grupy: ks. 
Tomasz Pietrzak SChr.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po 
wieczornej Mszy świętej (8:00pm) w Centrum 
Pastoralnymi. Zaprasza ks. Piotr Janas 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 panem organistą 
Zbigniewem Blicharzem: .773 -616-9284. 
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. 
Proboszcz. 
 
ORKIESTRA DĘTA  

Próby odbywają się w 
poniedziałki o godz. 7:00pm w 
Centrum Pastoralnym. 
Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych 
grających na instrumentach dętych do wstąpienia 
w nasze szeregi. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z dyrygentem, p. Mirosławem Bogun, tel. 
(708) 404-7378. Opiekę duchową nad orkiestrą 
sprawuje ks. Proboszcz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają 
przychodzących, wskazują 
wolne miejsca w ławkach, 
troszczą się o zbieranie kolekty. 
Mężczyzn, którzy pragnęliby 
zostać marszałkami prosimy o 
kontakt z panem Stanisławem Bujakiem, tel. 
(630) 543-2156. 
 
 
 



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 6:00 rano; piątek od 
7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest 
nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, 
e-mail: pdw10@sbcglobal.net. 
 
GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych 
Grup Żywego Różańca odbywa 
się w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca, po mszy świętej o godz. 
9:00am w kaplicy Św. Faustyny, 
natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po 
mszy świętej o godz. 11:00am w Bibliotece 
Verbum. 
 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał jako efekt rekolekcji, które 
odbyły się w 2001 roku w 
Gdańsku - Oliwie. Rekolekcje 
zdominowane były modlitwą o 
przebaczenie i uzdrowienie relacji 
rodzice - dzieci. Także i w naszej Parafii 
powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. 
Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty 
Różańcowej proszeni są o kontakt z panią 
Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Piotr Janas SChr. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w 
wieku od 4 - 7 lat do 
zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w 
każdy poniedziałek w 
godz. 5:00pm - 6:30pm w 
Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzony jest 
przez panią Irenę Jarocińską: (630) 776-5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których 
szukamy kompetentnej pomocy.  
Dlatego jest otwarte w naszej 
Parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym służą pp. 
Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić 
się telefonicznie, dzwoniąc (630) 582-1505. 

 

STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę 
miesiąca po mszy świętej o 
godz. 6:00pm odbywa się 
spotkanie modlitewne Straży 
Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i 
Niepokalanego Serca Maryi. Opiekunem grupy 
jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem 
i szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa 
się we wtorek o godz. 8:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem 
alkoholowy – przyjdź do nas. Podzielimy się z 
Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:00pm w Centrum Pastoralnym. Kontakt: 
(847) 962-0677 lub (630) 442-3755 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich 
chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna 
Zygadło: 630) 6249764 
 
BIBLIOTEKA "VERBUM" 
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 ży  – 1  kroków ku  ełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych 
Małżeństw SYCHAR organizuje Warsztaty 
rozwoju Duchowego, których opiekunem 
duchowym jest ks. Mirosław Stępień SChr. 
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek 
miesiąca w Centrum Pastoralnym. 
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WYDARZYŁO SIĘ !!! 

 

WIELKI CZWARTEK 

 

 

WIELKI PIĄTEK 

 

 

WIELKA SOBOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REZUREKCJA 

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Potrzebny komputer (laptop lub stacjonarny) w 
dobrym stanie za niewielką cenę dla trójki 
dzieci wychowywanych samotnie przez Matkę. 
Potrzebna jest również ława-Coffe table. 
Kontakt: Maria: (630)915-6013. 

 Łózko szpitalne do oddania: Kontakt: Zofia: 
(630)664-4447 

 Wynajmę 3 sypialniowy townhouse w Wood 
Dale od 10 czerwca, sprzedam dwie 
meblościanki dla dzieci. Kontakt: Ewa: 
(630)999-3925 

 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego z 
samochodem lub bez, okolice GlenEllyn, 
Lombard, Addison. Kontakt: Helena (630)661-
0015 

 Wynajmę ładne wyremontowane mieszkanie w 
Schaumburg. 2 bd 1.5 bth. Fremd HS, Harper 
Collage, blisko Woodfield. Kontakt: Marcin 
(630)306-8455 

 Wynajmę 3-sypialniowy dom z garażem w 
Elmhurst. Kontakt: Krzysztof (773)316-6558. 

 Naprawa i instalacja drzwi garażowych i 
silników. Kontakt: Krzysztof (773)968-6861 

 Potrzebna opiekunka do dziecka (16 miesięcy) 
na 2-3 dni w tygodniu w Naperville. Kontakt: 
Monika (773)837-8309 

 Potrzebny pracownik do firmy remontowej. 
Doświadczenie mile widziane. Kontakt: Dawid 
(773)875-4567 

 Potrzebna pani do opieki dwójki dzieci (2 i pół 
roku oraz 5 miesięcy), w godz. 10:30-16:30 od 
poniedziałku do piątku w Addison. Kontakt: 
Ania (773)322-3605 

 Sprzedam okazyjnie dom jednorodzinny w 
Roselle na podwójnej narożnej działce, 3 
sypialnie, 2 łazienki, parkiety, kominek, 2 
garaże, odnowiony, gotowy do wprowadzki. 
Kontakt: Ewa: (630)279 -9000. 

 Do wynajęcia od 1 sierpnia dom w 
Bloomingdale, 4 sypialnie, 2½ łazienki, 
parkiety, wykończona piwnica, 2 garaże,  
dobre szkoły: Kontakt: Ewa: (630) 279-9000 

 Potrzebny doświadczony frezer-programista 
na frezarki typu HAAS VF– 6/ VF-11. Kontakt: 
Mateusz: (630) 418-0894 

 Przygotuję na zamówienie krokiety na małe 
uroczystości domowe. Kontakt: Danusia: (847) 
852-0538, po 3:00pm 

 Poszukuję pracy do opieki nad osobami 



starszymi i chorymi. Mam długoletnie 
doświadczenie w opiece i pomocy osobom 
starszym i chorym. Kontakt: Stanisław: (773) 
844-0334 

 Wynajmę pokój od zaraz do wspólnego 
zamieszkania. Kontakt: Zofia: (630)489-7596 

 Do wynajęcia 2-sypialniowe mieszkanie w 
Addison, dla osób w podeszłym wieku. 
Kontakt: Tomek (773)289-8546 

 Sprzedaję pierogi różnego rodzaju oraz inne 
potrawy domowe na zamówienie. Kontakt: 
Lucyna (708)698-1402. Glendale Heights. 


