
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 

 
 

 

Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. 
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. 
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, 
a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza maja była przejęta 
bojaźnią, ale i radością wielką. - Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz 
według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten 
obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. (47) 
- Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już 
tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja 
sam bronić ją będę jako swej chwały. (48) 
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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: Syr 24,1-2.8-12 
Psalm: Ps 147B 
Drugie czytanie: Ef 1,3-6.15-18 
Ewangelia: J 1,1-18  

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 
 

Poniedziałek – 4 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Adriana w dniu 

urodzin 
8:00am +Patrick Sowiński 
7:00pm Dziękczynna z ok. 25 urodzin Wiktora z prośbą o 

dary Ducha Świętego 
 

Wtorek  – 5 stycznia 
8:00am +Patrick Sowiński 
8:00am +Ryszard Szymoński 
7:00pm +Janina Otfinowska 
 

Środa  - 6 stycznia 
8:00am Za parafian 
8:00am ++Józefa i Franciszek Matacz oraz ++Stefania i 

Stanisław Chłopek 
7:00pm +Patrick Sowiński 
 

Czwartek - 7 stycznia 
8:00am O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
8:00am +Patrick Sowiński 
7:00pm +Piotr Poborca w 3 rocz. śmierci 
 

Piątek - 8 stycznia 
8:00am +Patrick Sowiński 
8:00am +Adam Grzegorz Maciołek 
7:00pm +Marian Bieszczad w 2 rocz. śmierci 
 

Sobota – 9 stycznia 
8:00am +Patrick Sowiński 
9:00am +John Tran 
 

Niedziela Objawienia Pańskiego  
Trzech Króli - J 1,1-18 
Szlakiem Mędrców ze Wschodu 
Dziś Kościół obchodzi epifanię, czyli objawienie się Jezusa 
światu. W osobach Mędrców są reprezentowane ludy całego 
świata, wszystkich języków i krajów, które wezwane przez 
Pana wyruszają w drogę, by adorować Nowo Narodzonego 
w Betlejem. Kapłani i uczeni w Piśmie, którzy przebywają 
blisko groty, nie robią ani kroku w jej kierunku. Mędrców 
wiedzie gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i oświetla 
im drogę wiodącą do tego szczególnego celu. 
Kapłani i uczeni w Piśmie znają dobrze Biblię. Stąd wiedzą, 
gdzie przepowiednie wskazywały miejsce narodzenia króla 
izraelskiego. Nie potrafią jednak powiedzieć Herodowi 
niczego ponad zwykłą prorocką informację. Mamy więc do 
czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej strony widzimy 
więc tajemniczą gwiazdę, która jest przewodniczką spotkania 
trzech pogan ze Zbawcą. Z drugiej zaś mamy Biblię, 
odczytywaną i nauczaną przez starotestamentalnych 
kapłanów i uczonych w Piśmie w taki sposób, iż nie można 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 10 stycznia 
6:00pm (sobota) Dziękczynna z 

prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla Heleny i Grzegorza 
Świderskich z ok. 20 rocz. ślubu 

7:00am +Mirosław Świerzbiński w 1 
rocz. śmierci 

9:00am +Mieczysław Bronowicki w 
1 rocz. śmierci 

11:00am +Wojciech Sznicer i 
+Arnold Korpacz 

1:00pm +Patrick Sowiński 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm ++Marlena i Ryszard Bogaccy oraz ++Łucja i 

Zdzisław Grzybowscy 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-01-03
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-01-03
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-01-03
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-01-03


podać Herodowi niczego poza niewyraźną informacją. 
Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie 
prowadzić gwieździe. To ważne, by nauczyć się obserwować 
w naszej codzienności znaki, przez które Bóg do nas mówi, 
wzywa nas i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze 
Jezusowi królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto 
symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. 
Oznaczało godność Jezusa jako króla. Kadzidło było 
używane w świątyniach podczas składania ofiar jako symbol 
modlitwy. Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to balsam, 
którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał 
je. Taki napój podawano skazańcom. To zapowiedź męki 
Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał więc złoto jako król, 
kadzidło jako Bóg i mirrę jako człowiek. Na pamiątkę tych 
darów zaczęto święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę, a z 
czasem wprowadzono także błogosławieństwo kredy. 
W polskiej tradycji po powrocie z kościoła, kadzidłem 
okadzano domostwa, by ustrzec je przed wpływami złych sił, 
a poświęconą kredą wypisywano na drzwiach domu inicjały 
trzech Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku. Najbardziej 
trafną interpretacją tych liter jest potraktowanie ich jako 
chrześcijańskich noworocznych życzeń: Christus Mansionem 
Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi. 
Ewangelia uściśla, że Mędrcy po spotkaniu z Jezusem „Inną 
drogą udali się do swojej ojczyzny”. Taka zmiana trasy może 
oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy 
spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami, 
jakich On pragnie. To pociąga za sobą naśladowanie Jego 
sposobu działania, czyniąc z siebie „ofiarę żywą, świętą, 
Bogu przyjemną”. 
Kard. Joachim Meisner podkreśla, że to, co Bóg w noc 
Bożego Narodzenia szeptał do ucha, Epifania chce głosić z 
dachów świata. Stajnia z Betlejem nie jest kościelnym 
terenem prywatnym i dzisiaj została określona jako dobro 
wspólne wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo przynosi Boże 
zbawienie wszystkim, bo Chrystus jest prawdziwym Synem 
Boga żywego. A ostatecznym sensem powołania 
chrześcijańskiego jest to, aby ludzie znaleźli drogę do 
Chrystusa. ks. Leszek Smoliński 
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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.  
 

Podziękowania za donacje: 
 12/24/2020 - Pasterka 

Spłata długu: $9,192.00 
Ofiary bożonarodzeniowe: $9,163.00 
 

 12/25/2020- Boże Narodzenie 
Składka tacowa: $1,945.00 
Spłata długu: $7,965.00 
Ofiary bożonarodzeniowe: $10,465.00 
 

 12/26/2020 - św. Szczepana 
Spłata długu: $2,019.00 
Ofiary bożonarodzeniowe: $2,042.00 
Żłóbek: $678.00 
 

 12/27/2020- Niedziela św. Rodziny 
Składka niedzielna: $9,140.00 
Spłata długu: $8,254.00 
Ofiary bożonarodzeniowe: $3,559.00 
Pledges: $390.00 

 

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 żarl iwego 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... 

C + M + B + 2021 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest św. 
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.  otrzyma w sobotę, 
23 stycznia: Sofia Popławski 
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowywaniu dzieci w wierze. 
 

Przygotowanie do chrztu w naszej parafii 
Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę 
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1pm.  Obecność 
rodziców dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. 
jest obowiązkowa! 
Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU dziecka 
należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice.  
Wymagana jest przynależność rodziców dziecka                            
do naszej parafii (plik do pobrania z prawej strony pod 
obrazkiem) lub pisemna zgoda na chrzest z parafii, do 
której należą rodzice dziecka. 
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej                      
1 miesiąc przed planowaną datą Chrztu św., wypełnić 
formularz zgłoszenia Chrztu św. (plik do pobrania z prawej 
strony pod obrazkiem) i zarezerwować datę. 
 

Dokumenty: 
Wypełniony formularz zgłoszenia Chrztu św. 
Kopia świadectwa urodzenia dziecka 
Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą 

pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.  
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV: 
872, 873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi 
spełniać następujące warunki: 
• być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego 

Chrzest, posiadać wymagane do tego kwalifikacje i 
intencję pełnienia tego zadania; 

• mieć ukończone 16 lat; 
• być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już 

sakrament Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z 
wiarą nie być matką ani ojcem przyjmującego chrzest; 

• jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego pozostaje                           
w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek 
sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół Katolicki; 

• zadaniem rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców               
w chrześcijańskim wychowaniu dziecka zgodnie z nauką 
Kościoła Katolickiego oraz wierne wypełnianie zobowiązań 
rodzica chrzestnego podjętych na Chrzcie.  

Małżeństwo 
Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 6 
lutego: Julia Madej i John Rober Lonergan. 
 

Przygotowujących się do Sakramentu 
małżeństwa powierzamy naszym 
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze 
życia! 
 

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, 

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. 
 

Poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych 
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych odbędzie się o godz. 7pm: 
• szkoła św. Faustyny: 

 8 lutego (poniedziałek) - gr. I (3wA, 3E, 3pA) 
 9 lutego (wtorek) - gr. II (3wB, 3D, 3pC) 
 11 lutego (czwartek) - gr. III (3C, 3R) 
 15 lutego (poniedziałek) - gr. IV (3pB, 3Z) 
 

• szkoła Czesława Miłosza, Schaumburg i inne szkoły: 
 22 lutego (poniedziałek) - gr. I - piątkowa 
 23 lutego (wtorek) - gr. II - sobotnia 
 25 lutego (czwartek) - gr. III - mieszana 

 

Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie. Msza 
św. z poświęceniem świec i odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych będzie kolejnym etapem do przygotowania                          

do I Spowiedzi i I Komunii św. 

 

Prosimy, by przyjść na 6:40pm, by 
odebrać świecę i założyć okapnik 
oraz zaprowadzić dziecko do ławki 

na wyznaczone miejsce. 

https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
https://milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/
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Opłatek parafialny - zmiana daty: 24 stycznia 
2021 - niedziela: 2:30pm w King’s Hall Banquets, Lombard.  

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 

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.  

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 

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.  

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. 

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. 

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. 
 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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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