
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 powiedział mi Jezus: Opuszczę ten dom…, ponieważ są w nim 
rzeczy, które Mi się nie podobają.  
I wyszła Hostia z tabernakulum i spoczęła na rękach moich, a ja z radością 
włożyłam ją do tabernakulum. Powtórzyło się to drugi raz, a ja uczyniłam z nią to 
samo, jednak powtórzyło się to trzeci raz, ale Hostia przemieniła się w żywego Pana 
Jezusa. - I rzekł do mnie Jezus: Ja dłużej tu nie zostanę. a w duszy mojej nagle 
obudzila się moc miłości ku Jezusowi i powiedziałam: A ja nie puszczę Cię, Jezu, z 
domu tego. I znowu znikł Jezus, a Hostia spoczęła na rękach moich. Znów 
włożyłam ją do kielicha i zamknęłam w tabernakulum. I pozostał z nami Jezus. 
Starałam się przez trzy dni odprawić adorację wynagradzającą. (44) 
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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: Rdz 15, 1-6.21,1-3 
Psalm: Ps 105 
Drugie czytanie: Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 
Ewangelia: Łk 2,22-40  

Niedziela św. Rodziny - 27 grudnia 
6:00pm (sobota) +Jan 

Jezierkowski 
7:00am +Marianna Bargielska 
9:00am ++Anna i Józef, Lech, 

Maria Paluch oraz Paweł i 
Mirosław Lenkewicz 

11:00am ++Zdzisław i Piotr Bonar 
w rocz. śmierci 

1:00pm O Boże błogosławieństwo 
dla Marka w dniu urodzin 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Poniedziałek – 28 grudnia, św. Młodzianków 
8:00am Za parafian 
8:00am +Wacław Sułowski 
7:00pm +Renata Rychel 
 

Wtorek  – 29 grudnia 
8:00am +Jan Merchut w 16 rocz. śmierci 
7:00pm +Jan Pośliński w rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Patrycji Mojsiewicz z 

ok. urodzin 
 

Środa  - 30 grudnia 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dlasze 

Boże błogosławieństwo dla Julii w dniu 25 urodzin 
8:00am +Henryk Sudoł 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Czwartek - 31 grudnia 
8:00am Za zmarłych przyjaciół i dobrodziejów parafii 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski w 2020 przez 

Stanisławę Bafia i jej córki z rodzinami z prośbą  o dlasze 
błogosławieństwo i opatrzność Bożą dla nich 

7:00pm +Franciszej Hajnas w 1 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Helenki z ok. urodzin 
 

Piątek - 1 stycznia 2021, Nowy Rok, 
św. Bożej Rodzicielki 
9:00am Władysław Szalwa w 2 rocz. 
śmierci i +Stanisława 
11:00am O Boże błogosławieństwo 
dla Dawida Sobczak w dniu urodzin 
1:00pm +Ireneusz Cichowski w 10 
rocz. śmierci 

Niedziela św. Rodziny - Łk 2,22-40 
Miłość+jedność=rodzina 
Czasami niezwykle trudno jest nam zdobyć się na 
serdeczność, miłość synowską, ojcowską, matczyną. Czyżby 
nowe czasy, w jakich żyjemy, nas odmieniły? Przecież nic 
nie stoi na przeszkodzie, byśmy pamiętali o takich 
drobiazgach, jak uśmiech, pogłaskanie, przytulenie. Dbając o 
swoją rodzinę, dbamy o nasz rodzinny Kościół, o wiarę, o 
miłość. 
Na samym początku dzisiejszej Liturgii Słowa Bożego, 
słyszymy mocne słowa z Księgi Syracha. Te trudne i bolesne 
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3:30pm Intencje zbiorowe 
5:00pm O cud uzdrowienia dla ks. proboszcza Mirosława 
7:00pm +Władysława Baltaziuk w 7 rocz. śmierci 
 

Sobota – 2 stycznia, św. Bazylego i Grzegorza 
8:00am +Patrick Sowiński 
8:00am +Krystyna Poślińska 
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Heleny i Agaty w dniu urodzin 
 

Niedziela Trzech Króli, Objawienia Pańskiego - 3 stycznia 
6:00pm (sobota) 

Wynagradzająca NSPJ i 
NSM za grzechy nasze i 
całego świata 

7:00am +Mieczysław 
Marszałek 

9:00am O Boże 
błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Marii i Władysław Mucek w rocz. 
urodzin 

11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławiestwo dla 
Gabrysi i Pawełka Kisiel 

1:00pm +Patrick Sowiński 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-27
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-27
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-27
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-27


dla niektórych słowa są jakby kwintesencją zasady 
poszanowania rodziny, rodziców. A przecież każdy z nas ma 
lub miał rodziców, ma lub będzie miał dzieci, prawie każdy z 
nas będzie rodzicem. Dlatego dobrze jest zapamiętać: „Kto 
szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da 
wytchnienie swej matce: Synu, wspomagaj swego ojca w 
starości, nie zasmucaj go w jego życiu.” (Syr 3,6.12)    
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż miłość to 
doskonałość, a całe dobro czynione przez nas naszym 
bliskim, żonie, mężowi. dzieciom, to dobro czynione w imię 
Jezusa. Św. Paweł mówi: „Żony bądźcie poddane mężom, 
jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie 
dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we 
wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie 
rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.” (Kol 
3,18-21). Chyba warto przyjąć te słowa jako swoje motto.   
Dzisiaj Kościół stawia nam Świętą Rodzinę za wzór życia 
każdej rodziny chrześcijańskiej. Ojcostwo Józefa (wprawdzie 
przybrane) jest trochę niedoceniane. Święty Józef, równie 
bogobojny, jak sprawiedliwy, uczciwy i rzetelny, mimo 
strachu przed prawem stał się ziemskim ojcem Syna 
Bożego. Ten wspaniały człowiek również odpowiedział Bogu 
Fiat. Oczywistym przecież jest, że to Bóg Ojciec za sprawą 
Ducha Świętego spowodował, że Maryja Panna stała się 
brzemienną, że porodziła Syna Bożego, odpowiadając Bogu 
Fiat – Niech się stanie Twoja wola, co było zapowiadane od 
wieków przez proroków. Dzisiaj, w dniu Święta Świętej 
Rodziny, pamiętajmy o Jej Macierzyństwie. Niech Maryja 
będzie dla nas wzorem budzącym nadzieję, że można Ją 
naśladować w codziennym życiu. Prośmy o to w modlitwie, 
prośmy też, aby Jezus, Maryja i Józef błogosławili i chronili 
nasze rodziny, wszystkie rodziny na świecie, aby panowały w 
nich spokój i radość, sprawiedliwość i miłość, a przede 
wszystkim pokój, który Chrystus przychodząc na świat 
przyniósł w darze nam wszystkim, całej ludzkości. Z tą 
nadzieją wkroczmy w Nowy Rok. 
BOŻE, OJCZE WSZYSTKICH, TY, który dałeś nam Świętą 
Rodzinę z Nazaretu jako wzór życia, spraw, abyśmy złączeni 
węzłem miłości jaśnieli w naszych domach tymi samymi 
cnotami i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. 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. 
Od 25 listopada do 23 grudnia przez PayPal przekazano: 
$1,229.30. 
 

Podziękowania za donacje  - 12/20/2020 
Składka niedzielna: $7,957.00 
Spłata długu: $7,556.00 
Pledges: $105.00 
Duszpasterstwo dzieci (stroiki i sianko): $2,044.00 
Kwiaty/dekoracje świąteczne: $463.00 
Ofiary bożonarodzeniowe: $260.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

Pierwsza Komunia św. 2021 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św. 
Faustyny w Lombard odbędzie się 24 
kwietnia (klasy: 3wA, 3E, 3pA o godz. 
10am, a 3wB, 3D, 3pC o godz. 1:30pm) 
oraz 1 maja (klasy: 3C, 3R o godz. 10am, 

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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Koperty z numerem parafialnym 
Przy głównym wejściu wystawione koperty 
z numerami parafialnym.  
 

Bardzo serdecznie prosimy o ich 
odbiór.  

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 zapraszamy 
na spotkania do Centrum 
Pastoralnego w czwartki o godz. 

5:45pm. 

a 3pB i 3Z o godz. 1:30pm)  

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły Cz. Miłosza, 
Schaumburg odbędzie się 8 maja (grupa piątkowa o godz. 
10am, a grupa sobotnia o godz. 1:30pm) oraz dla dzieci ze 
szkoły W. Sikorskiego, Addison i innych szkół: 15 maja (o 

godz. 10am) 

Dzieci, które nie odebrały różańców lub książeczk prosimy, 
by zgłosiły się po różańce lub książeczki do zakrystii. 

Niedziela św. Rodziny, 27 grudnia – niedziela: 
obowiązuje rejestracja 

• Msza św.: 6pm (sobota), 7am, 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 
7pm 

• Koronka do Bożego Miłosiedzia: 3pm 
 

św. Sylwestra – 31 grudnia – czwartek: 
• Msza św.: 8am 
• Msza św. na zakończenie 2020 roku oraz nabożeństwo 

dziękczynne za łaski otrzymane w 2020 roku: 7pm 
 

Nowy Rok, 1 stycznia 2021 – piątek: 
obowiązuje rejestracja 

• Msze św.: 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 5pm, 7pm 
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

 

Uroczystość Trzech Króli,  3 stycznia 2021 – 
niedziela  

obowiązuje rejestracja 
• Msze św.: 7am, 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 7pm 
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 
 

Opłatek parafialny 9 stycznia 2021 - sobota: 7pm w 

King’s Hall Banquets, Lombard.  
 
Prosimy o śledzenie informacji, gdyż z przyczyn 
niezależnych od nas mogą ulec one zmianie. 

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 - zainteresowa-
nych prosimy o tel. do biura parafialne-
go: (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.  

Kolęda - odwiedziny duszpasterskie 
Odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach 
przeżywać powinniśmy w duchu radości 
bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, 
szczerej i serdecznej rozmowy z kapłanem 
odwiedzającym. Niech błogosławieństwo 
kolędowe chroni nasze domy, nasze rodziny i 
umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.  
 

Formy z zaproszeniem na kolędę są 
dostępne w kościele.  
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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 
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.  

Ze statystyk parafialnych za 2020 rok 

Za wszystkie łaski i  w roku 2020  
Bogu niech będą dzięki! 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


• Brust Funeral Home poszukuje zatrudnienia na dwa 
stanowiska. Po pierwsze szukamy sekretarki/ stróża na 
pół etatu. Obowiązki obejmowałyby: odbieranie telefonów, 
archiwizacja i pomoc rodzinom podczas czuwania.  
Brust Dom Pogrzebowy poszukuje również jednego lub 
dwóch panów do pomocy przy odśnieżaniu na sezon. Do 
odśnieżania wymagane są wczesne poranki. 
W przypadku pytań prosimy dzwonić do biura Domu 
Pogrzebowego pod numer (630)629-0094. Poproś o 
rozmowę Deb Curtiss, kierownik biura. 

 

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. 
 

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: 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

(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. 

mailto:pdw10@sbcglobal.net

