
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. Tadeusz Winnicki SChr – administrator parafii 
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 

 
 

 

(8.V.1938 r.) Dziś widziałam zatknięte w ziemi dwa słupy, bardzo wielkie, jeden 
zatknęłam ja, a drugi pewna osoba, S. M., z niepojętym wysiłkiem, zmęczeniem i 
usiłowaniem; a gdy postawiłam ów słup, dziwiłam się sama sobie, skąd miałam tyle siły. 
I poznałam, że nie własną siłą dokonałam tego, ale mocą z wysoka. Te dwa słupy były 
blisko siebie na przestrzeni tego obrazu i ujrzałam ten obraz zawieszony na tych dwóch 
słupach, bardzo wysoko. W jednej chwili na tych dwóch słupach stanęła wielka 
świątynia, i wewnątrz, i na zewnątrz. Widziałam rękę, która wykańczała tę świątynię, ale 
osoby nie widziałam. Wielkie mnóstwo ludzi było na zewnątrz świątyni, a strumienie 
wychodzące z najlitościwszego Serca Jezusa spływały na wszystkich. 
Dziś po Komunii świętej powiedział Jezus: Córko Moja, daj Mi dusze; wiedz, że 
zadaniem twoim jest zdobywać Mi dusze modlitwą i ofiarą, zachęcaniem do ufności w 
miłosierdzie Moje. (1689-1690)          
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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 22,1-2.9-13.15-18 
Psalm: Ps 116B 
Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9,2-10   

II Niedziela Wielkiego Postu - 28 lutego 
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek 
7:00am +Bronisława Górz 
9:00am +Kazimierz Kielek 
11:00am +Tadeusz Zioło 
1:00pm +Aleksander Winiarski w 6 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Poniedziałek – 1 marca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 

Wtorek  – 2 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny 

Dziadkowiec w dniu imienin 
8:00am +Stanisław Sadkowski w 5 rocz. śmierci 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 

Środa  - 3 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny w dniu 

urodzin 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Róży w dniu urodzin 
7:00pm +Celina Mentel w 20 rocz. śmierci i +Eugeniusz 

Mentel w 2 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 4 marca, św. Kazimierza 
8:00am O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
8:00am +Czesława Willman  
7:00pm +Romuald Ryżewski w 20 rocz. śmierci  
 

Piątek - 5 marca 
8:00am +Sofia Starnawski w rocz. śmierci 
8:00am +Maria Wróbel w 8 rocz. śmierci 
7:00pm +Maria Korus 
 

Sobota – 6 marca 
8:00am +Stefan Wieczorek w 2 rocz. śmierci 
9:00am +Mieczysław Stępień 
 

III Niedziela Wielkiego Postu - 7 marca 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am O Boże błogosławieństwo z ok. urodzin dla Krystyny 

Dąbrowskiej oraz dla jej rodziny 
9:00am +Henryka Wiatr w 33 rocz. śmierci 
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Józia w dniu urodzin 
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

II Niedziela Wielkiego Postu - Mk 9,2-10 
Ojciec wierzących 
Abraham jest nazywany „Ojcem wszystkich wierzących”. Nie 
tylko chrześcijanie i żydzi, ale także muzułmanie czczą go 
jako patriarchę, właśnie ojca wierzących. A zatem od 
Abrahama możemy i powinniśmy uczyć się wiary. Jaka więc 
była jego wiara? Na pewno nie polegała tylko na tym, że 
Abraham wierzył w istnienie Boga. O tym, że istnieje Bóg 
albo bogowie, wiedzieli wszyscy w starożytności. Tu nie 
trzeba było żadnej wiary. Wszystkie kultury świata jako 
oczywiste przyjmowały istnienie czegoś, często kogoś, poza 
tym, co widzialne i namacalne. Człowiek od zarania swych 
dziejów jest religijny. Ateizm, czyli stwierdzenie, że cały świat 
ogranicza się do tego, co namacalne i daje się zbadać 
metodami nauk ścisłych, pojawiał się marginalnie, np. u 
niektórych filozofów greckich, ale jako zjawisko masowe jest 
czymś bardzo niedawnym w historii kultury. 
A więc to nie wiara w istnienie Boga wyróżniała Abrahama. 
Również nie monoteizm wyróżniał jego wiarę. Co prawda 
rozpowszechnione było przekonanie o tym, że istnieje wielu 
bogów, ale fakt, że ktoś czcił tylko jednego nie był aż tak 
niezwykły. Podobnie rzecz się miała z przeświadczeniem, że 
bogowie ingerują w życie ludzkie oraz, w związku z tym, że 
należy im się kult, oddawanie czci. Wszechobecny bowiem 
był lęk przed siłami boskimi i wynikające z niego ofiary: 
chciano przebłagać bogów, aby nie robili ludziom krzywdy, 
ale pomagali ich czcicielom. Te ofiary bywały okrutne. 
Najważniejsze z nich musiały być krwawe. Wierzono, że 
tylko krew, a więc dar życia, ma moc przebłagania sił 
boskich. 
Czyli, jeżeli Abraham oddawał cześć swojemu Bogu, nie 
wyróżniał się od swojego świata, gdyż tam wszyscy byli 
religijni. Czym się zatem wyróżniał? Abraham potrafił 
uwierzyć Bogu, którego nie znał i często nie rozumiał. 
Najpierw zawierzył Bogu w młodości, gdy usłyszał głos 
wzywający go, aby opuścił ziemię znaną, dom swego ojca, i 
udał się do ziemi, którą Bóg mu wskaże. Nie wiedział 
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potrzebne łaski z ok. urodzin dla Agnieszki  
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-02-28
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-02-28
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-02-28
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-02-28


Abraham, dokąd będzie wędrował wraz z całym swoim 
rodem. Potem była próba wierności. Życie biegło zwyczajnie. 
Zgodnie ze zwyczajami tamtego czasu ród wędrował w 
poszukiwaniu lepszych pastwisk, czasem prowadził walki. 
Błogosławił Bóg Abrahamowi, losy plemienia układały się 
pomyślnie, ale brakowało tego jednego - najważniejszego - 
potomka, który odziedziczy i przedłuży ród. Jeżeli nie było 
pierworodnego, cała słodycz błogosławieństwa traciła smak. 
Miał wtedy Abraham chwile słabości, usiłował rozwiązać 
problem po swojemu, ale Bóg uznał jego wytrwałość. 
Narodził się Izaak, dziecko obietnicy. Wreszcie przyszła 
próba ostatnia, najcięższa. Znowu przemawia Bóg do 
Abrahama i każe mu poświęcić w ofierze Izaaka. Ofiary z 
ludzi, także z synów pierworodnych, nie były wtedy niczym 
niezwykłym, a więc Abraham miał powody, aby uznać, że 
żądanie jest nieodwołalne. Jednak i takie okrutne żądanie nie 
zerwało więzi ufności Abrahama wobec Boga. 
To było posłuszeństwo bezwarunkowe, ale posłuszeństwo 
oparte na bezgranicznym zaufaniu, nie na strachu, a już 
zupełnie nie na jakiejś kalkulacji. Obyczaje składania 
bóstwom ofiar, nawet bezlitośnie okrutnych, np. z synów 
pierworodnych, wynikały z lęku przed siłą bóstw, które mogły 
pokarać. U Abrahama nie ma lęku, on nie boi się żadnej kary 
za odmowę posłuszeństwa. Jeżeli gotów jest poświęcić 
wszystko, to tylko dlatego, że wierzy swojemu Bogu ponad 
wszystko, ponad swoje rozumienie. 
Sceny przedstawiające Abrahama wędrującego trzy dni na 
górę Moria, następnie układającego stos ofiarny i 
podnoszącego rękę na jedynego syna są jednymi z 
najbardziej poruszających serce. Były one malowane przez 
najlepszych artystów, stały się inspiracją poetów i pisarzy. 
Nic w tym dziwnego. Dzisiaj poruszają tak samo i ciągle 
stawiają pytanie: a jaka jest moja wiara w Boga? Czy jest w 
niej choćby odrobina Abrahamowego zaufania?  Ks. Jan 
Słomka 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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... 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzyma w niedzielę, 
28 marca: Mia Izabela Niemotko. 
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka 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 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 

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: 02/21/2021 
• Składka tacowa: $8,453.00 
• Spłata długu: $14,373.00  
• Pledges: $430.00 
• Składka codzienna: $1,512.00 
• Kawiarenka: $200.00 
• Środa popielcowa: $5,772.00 
• Europa Wschodnia i Środkowa: $2,344.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

http://www.milosierdzie.us
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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.  

 
Bierzmowanie 2021 
Sakrament Bierzmowania odbędzie się 13 
marca w trzech grupach, podział grup 
będzie podany w późniejszym terminie. 
Spowiedź św. dla kandydatów i świadków 
do bierzmowania odbędzie się w pierwszy 
piątek miesiąca marca od godz. 3pm – 
8pm. 
 

Wszystkie osoby, które pragną przystąpić do sakramentu 
bierzmowania czyli młodzież, która nie uczęszcza do 
POLSKICH SZKÓŁ lub osoby, które z różnych przyczyn nie 
przystąpiły do sakramentu bierzmowania w swoim życiu, 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 po 
Mszach św. w niedziele – odpowiedzialnym za 
przygotowanie do sakramentu bierzmowania – 
ZAPRASZAMY! 
 

Małżeństwo 
Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 27 
marca: Anita Gawlik i Jakub Jasiński.  
Przygotowujących się do sakramentu 
małżeństwo 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) 
 

Poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych 
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem 
przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się o godz. 7pm: 
• szkoła św. Faustyny: 1 marca (poniedziałek) - gr. IV 

(3pB, 3Z) 
 

Prośby do rodziców: 
1. 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. 

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

3. Prosimy o zrobienie zdjęcia dziecku w formacie 
legitymacyjnej, podpisanie pliku imieniem i nazwiskiem 
oraz klasą, np. Jan Kowalski 3pA i przesłanie na email: 
parafiabozegomilosierdzia@gmail.com lub do ks. 
Krzysztofa czy s. Krystiany (telefon i email siostry jest na 
stronie szkolnej). Termin przesłania do 15 marca. 

4. Prosimy o kontakt z krawcową Elżbietą Dąbrowską 
(847)220-2818 dopiero po 15 lutym w sprawie przymiarki 
alb komunijnych.  

Droga Krzyżowa 
Zapraszamy  na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w każdy 
piątek Wielkiego Postu, w kościele o godz. 3pm i 8pm i w 
środy o 8pm dla młodzieży. 
 

Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 8pm prowadzona będzie 
przez poszczególne grupy parafialne: 
• 5 marca - Misterium Męki - Teatr cieni 
• 12 marca - Lektorzy 
• 19 marca - Zespół Misericordia 
• 26 marca - Odnowa w Duchu Świętym 

Rocznica I Komunii św., czwartek, godz. 7pm  
• Szkoła św. Faustyny: 

a)  15 kwietnia – kl. 4Z, 4pB, 4sB 
b)  22 kwietnia – kl. 4pA, 4sA, 4sC 

• Szkoła Cz. Miłosza (Schaumburg), Szkoła H. 
Modrzejewskiej Naperville), Szkoła W. Sikorskiego 
(Addison): 
a)  29 kwietnia. 
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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.  

Bezpłatne porady prawne 
Porady prawne dotyczą możliwości 
rozpoczęcia kościelnego procesu o 
zbadanie ważności małżeństwa. 
Spotkanie odbywa się w biurze parafialnym 
lub w zakrystii - po wcześniejszym 
uzgodnieniu daty - zainteresowanych 
prosimy o tel. do biura parafialnego: (630)268-8766. 

Gorzkie Żale 
Zapraszamy na nabożeń-
stwo Gorzkich Żali, w każdą 
Niedzielę Wielkiego Postu, 
o godz. 3pm w kościele. 

Jałmużna  
wielkopostna 
Jałmużna wielkopostna 
w tym roku zostanie 
przekazana dla dzieci i 
młodzieży w Mikołaje-
wie na Ukrainie. 

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.  

Przygotowanie do uroczystości św. Józefa 
„Ukochany ojciec, ojciec 
czułości, w posłuszeństwie i 
w gościnności; ojciec 
twórczej odwagi, robotnik, 
zawsze w cieniu” - tymi 
słowami Papież opisuje w 
czuły i poruszający sposób 
św. Józefa. Czyni to w 
Liście apostolskim „Patris 
corde – Z ojcowskim 
sercem", opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia 
Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To 
właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum 
Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem 
świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od 
dziś do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony 
Opiekunowi Jezusa.  
Przygotowanie do uroczystości św. Józefa w naszej 
parafii będzie trwało od 11 do 18 marca. Nauki 
przygotowujące będą się odbywały po Mszy św. wieczornej. 
Przygotowanie poprowadzi ks. Zygmunt Ostrowski SChr. 

Rekolekcje wielkopostne 
Rekolekcje wielkopostne w parafii odbędą się w dniach od  V 
niedzieli Wielkiego Postu, tj. od 20 marca do środy 24 
marca; wygłosi je o. Andrzej Gbur OCD, z klasztoru 
Karmetlitów Bosych, Munster, IN. 



 
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. 
Krzysztof Janicki 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. Tadeusz Winnicki 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. Tadeusz Winnicki 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 
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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: 
(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. Lesław Prebendowski 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. 

• Niania z własnym samochodem poszukuje pracy od 

zaraz. Kontakt: Zofia (773)814-7779. 

• Montaż i naprawa drzwi garażowy i otwieraczy. Kontakt: 

Krzysztof (773)968-6861. 
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