
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 

 

 

1929 rok. W pewnej chwili, w czasie Mszy świętej czułam bliskość Boga w 

szczególniejszy sposób, pomimo bronienia się i odwracania od Boga. Dlatego 

uciekałam nieraz od Boga, bo nie chciałam być ofiarą złego ducha, jako mi nieraz 

mówiono, że nią jestem. A ta niepewność trwała czas dłuższy. W czasie Mszy świętej 

przed Komunią świętą było odnowienie ślubów. Kiedy wyszłyśmy z klęczników i  

mówić formułę ślubów, nagle stanął Jezus obok mnie w szacie białej, przepasany 

pasem złotym - i rzekł do mnie: Udzielam ci wieczystej miłości, aby czystość 

twoja była nieskalana, i na dowód, że nie będziesz nigdy doznawać pokus 

nieczystych - zdjął Jezus pas złoty z siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili 

nie doznaję żadnych poruszeń przeciwnych cnocie ani w sercu, ani w umyśle. (40) 
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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 45, 1.4–6 
Psalm: Ps 96 
Drugie czytanie: 1 Tes 1,1–5b 
Ewangelia: Mt 22,15-21  

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 
 

Poniedziałek – 19 października, święci męczennicy 
Jan de Brebeuf, Izaak Jogues, prezbiterzy oraz 
Towarzysze  

8:00am Za parafian 
7:00pm +Zygmunt Mierzwa w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm +Andrzej Kosela 
 

Wtorek  – 20 października, św. Jana Kantego i św. Pawła 
od Krzyża 

8:00am ++Tadeusz i Tomasz Faszczewski 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm ++Albert i Jerzy Masłowski 
7:00pm +Ryszard Szymański w 10 rocz. śmierci 
 

Środa  - 21 października 
8:00am ++Agnieszka i Jan Salwa 
7:00pm +Jan Podstawski 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm ++Franciszek, Stafania i Jan Koziarski 
 

Czwartek – 22 października, św. Jana Pawła II 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Sylwii, Grażyny 

Faszczewskich oraz dla Ani Heilman i Małgorzaty 
Faszczewskiej 

7:00pm ++Adam i Katarzyna Zachara 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm +Anna Źrubek 
 

Piątek – 23 października, św. Jana Kapistrana 
8:00am +Paweł Sikora 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja 

Nobis i Jadwigi Wierzbickiej 
8:00am O ulgę w cierpieniu i wypełnienie woli Bożej dla 

Edmunda 
7:00pm +Lidia Krzemień w 7 rocz. śmierci 

29 Niedziela Zwykła -  Mt 22,15-21 
Boskie i cesarskie 
Denar rzymski, jak każda moneta, ma dwie strony. Na 
monecie rzymskiej był wyryty wizerunek cesarski. Gdy 
tymczasem w człowieku jest wyryty wizerunek Boga, na Jego 
obraz zostaliśmy stworzeni. Oddając więc cesarzowi – mówi 
św. Hilary, biskup z pierwszych wieków chrześcijaństwa – 
wasze bogactwa, dla Boga zachowajcie nieskazitelne 
sumienia. 
Ilu ludzi dzisiaj, przy podejmowaniu codziennych decyzji i 
wyborów, zadaje pytanie swojemu sumieniu? Ilu bada swoją 
wrażliwość na poziomie sumienia? W kwestiach małych, 
drobnych i codziennych, i w tych wielkich, gdy w grę 
wchodzą sprawy społeczne, natury powszechnej? 
Ale powiedzenie „Oddajcie Cezarowi to, co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”, wyraża odwieczny 
problem obecności chrześcijan w świecie, jaka ma być 
relacja, którą my byśmy dzisiaj nazwali „państwo – Kościół”. 
A tradycja chrześcijańska, ta najstarsza, z drugiego wieku po 
Chrystusie, mówi w zupełnie innym języku: „Chrześcijanie 
nie różnią się od innych ludzi, ani miejscem zamieszkania, 
ani językiem, ani strojem... Mieszkają każdy we własnej 
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Sobota – 24 października 
8:00am +Paweł Sikora 
8:00am O zdrowie dla Grzegorzai Boże błogosławieństwo 

dla całej rodziny, a szczególnie dla Oliwii z ok. urodzin 
 

30 Niedziela zwykła - 25 października  
6:00pm (sobota) ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
7:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Anatola i Sebastiana z ok. 8 urodzin 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii i Władysława 

Mucek z ok. 41 rocz. ślubu 
11:00am ++Franciszka i Władysław Krzyżanowscy 
1:00pm +Halina Radlińska w 1 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Paweł Sikora 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-18
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-18
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-18
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-18


ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie 
obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak 
cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest ich ojczyzną, i każda 
ojczyzna ziemią obcą. Jednym słowem: czym jest dusza w 
ciele, tym są w świecie chrześcijanie” (List do Diogneta). 
Ewangelia, jej przesłanie, kształtowała przez wieki życie 
codzienne chrześcijan. Jak daleko dziś odchodzimy od 
źródła, że już często nie rozumiemy ewangelicznych słów 
Jezusa. Albo nie potrafimy ich przełożyć na konkret naszego 
życia. 
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara”, te słowa 
mówią o desakralizacji władcy, a zarazem przypominają 
prawdę, że władza antycznego władcy sięga tak daleko, jak 
daleko sięgają jego pieniądze. Taki też był sens 
umieszczania wizerunku władcy na monecie, aby poddani 
pamiętali kto rządzi. 
„Oddajcie Bogu to, co należy do Boga”, – wszystko do Niego 
należy, choć często się zdarza, iż to właśnie władcy 
przypisują sobie boskie atrybuty. Jezus pozbawia ich nimbu 
sakralności – mówi Hans Urs von Balthasar – bo jedynym 
Panem jest Bóg, a władcy ziemscy co najwyżej są Bożymi 
lennikami. Za takie postawienie sprawy chrześcijanie przez 
wieki płacą krwią. Tam wszędzie, gdzie władza ziemska 
buntuje się przeciw temu, że wszystko należy do Boga, 
uzurpuje sobie władzę nad tym, Bóg sprzeciwia się, a wraz z 
Nim sprzeciwiają się Jego wyznawcy. 
Idąc za głosem własnego ukształtowanego sumienia, często 
stajemy przed decyzjami, przed wyborami pomiędzy tym, co 
cesarskie a Boskie. W życiu społecznym bierzemy udział w 
wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, 
to od nich zależy co w naszym życiu jest ważniejsze i na 
jakich fundamentach będzie wybudowana nasza 
codzienność. Nie doceniamy często, że w naszych rękach 
jest kształt tej codzienności. Co będzie ważniejsze? To 
Boskie, czy to cesarskie? Tomasz Dostatni OP 
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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 - 10/11/2020 
Składka niedzielna: $8,843.00 
Spłata długu: $7,559.00 
Pledges: $170.00 
Sklepik: $1,293.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

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... 

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 

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, 24 października; Anna 
Carolina Loss; w niedzielę, 25 
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: 

http://www.milosierdzie.us
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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. 

•  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: 
•  8 C-sobo ta  ( s zko ła  św . 

Faustyny) - 11am 
• osoby indywidualne - 2pm 
 

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. 

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!!! 

Bezpłatne porady prawne 
Porady prawne dotyczą możliwości 
rozpoczęcia kościelnego procesu o 
zbadanie ważności małżeństwa. 
Spotkanie odbywa się w biurze para-
fialnym lub w zakrystii - po wcześniej-
szym uzgodnieniu daty - zaintereso-
wanych prosimy o tel. do biura para-
fialnego: (630)268-8766. 

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. 

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.  



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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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! 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


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 
Irena Jarocińska: (630)776-5401. 

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

 
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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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