
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 
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 marca 1937  
Dziś, kiedy się modliłam na intencję o. Andrasza, nagle , jak blisko z Bogiem przestaje i 
jak miła Panu jest ta dusza; ucieszyłam się niezmiernie, bo usilnie pragnę, aby wszystkie 
dusze były jak najściślej z Bogiem zjednoczone. 
Dziś w czasie modlitwy ogarnęło duszę moją tak wielkie pragnienie, aby przystąpić do 
czynu, że nie mogłam pohamować zapału tego. O, jak gorąco pragnę, aby dusze w tym 
zgromadzeniu stawały przed tronem Bożym i ustawicznie wypraszały niepojęte 
miłosierdzie Boże dla świata całego, wielbiąc i wysławiając to niepojęte miłosierdzie 
Boże. Jakaś dziwna moc pcha mnie do czynu. (…) 
Dziś wyczułam, jak bardzo pragnęła modlitwy pewna dusza konająca. Modliłam się tak 
długo, aż uczułam, że już skonała. O, jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy.  
O Jezu, natchnij dusze, aby się często modliły za konających. (1012-1013, 1015) 
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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: Wj 20,1-17 
Psalm: Ps 19 
Drugie czytanie: 1 Kor 1,22-25 
Ewangelia: J 2,13-25  

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 

potrzebne łaski z ok. urodzin dla Agnieszki  
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 
 

Poniedziałek – 8 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Bogusławy i Jacka 

Kania 
7:00pm Za parafian 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i Marii Słaby 
 

Wtorek  – 9 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie Małgorzaty 

Witaszek w dniu 81 urodzin 
8:00am +Mariola Wasilewska i zmarli z rodziny 
8:00am +Tekla i Franciszek Romańczyk 
7:00pm +Jadwiga Myszak 
 

Środa  - 10 marca 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob Mirosława 
7:00pm +Marek Barżykowski w 5 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 11 marca 
8:00am ++Kazimierz Pasek, Kazimierz Kuta, Kazimierz 

Olszówka 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Filipa Makarczuk z ok. 

11 urodzin 
7:00pm +Celina Fidura  
 

Piątek - 12 marca 
8:00am ++Stanisław Marszałek i Teresa Jasiak 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Krystyny Stępień 
7:00pm ++Alicja i Grzegorz Kępa 
 

Sobota – 13 marca 
8:00am O opiekę NMP i dary Ducha Św. dla Doroty Nosek z 

ok. urodzin 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Stępień w 

dniu imienin 
 

III Niedziela Wielkiego Postu - J 2,13-25 
Plany miłującego Ojca 
Niedzielne czytania liturgiczne rysują Boże plany i drogi 
człowieka. Po ukazaniu zagrożeń ze strony kusiciela i 
prawdziwego obrazu człowieka w Jezusie Przemienionym na 
Górze Tabor, w liturgii 3 niedzieli Wielkiego Postu Słowo 
Boże wskazuje na niezwykle ważne ukierunkowanie ludzkich 
dróg. Wyraźnie zapowiadając już mękę i zmartwychwstanie 
Chrystusa głośno proklamuje wielką godność człowieka. 
Przecież Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo 
(Rdz 1, 27). Obraz Boga w człowieku, będący jego 
najwyższą godnością, za którą Bóg zapłacił cenę krwi swego 
Syna, jest na wiele sposobów zagrożony. W chwilach 
wielkopostnej zadumy uświadamiamy sobie zagrożenia i 
zewnętrzne, i wewnętrzne. Powołani by być świątynią, 
nazbyt często przypominamy raczej targowisko (Ewangelia). 
Dlatego tak ważny jest w tych dniach podjęty trud wsłuchania 
się w Słowo Boże i ponowne odkrycie Miłości Boga do 
człowieka, który „tak umiłował świat Syna że swego 
Jednorodzonego dał, ażeby człowiek nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (por. J 3,16). Ostatecznie Słowa Pana, dają 
życie wieczne (Psalm). 
By odkryć podstawowy zamiar Boga względem człowieka 
Liturgia nawiązuje do najstarszej karty praw człowieka: do 
dziesięciu przykazań. Przypomina dzisiaj: „Ja jestem Pan, 
twój Bóg. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. 
Pamiętaj o dniu Pańskim, aby go uświęcić. Czcij ojca twego i 
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IV Niedziela Wielkiego Postu - 14 marca 
6:00pm (sobota) +Romualda Jezierkowska 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Sary Bratko z ok. 2 

urodzin 
9:00am +Jan Baran w 5 rocz. śmierci 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Dawida Bycul z ok. 

20 urodzin 
1:00pm O Boże błogosławieństwo  dla Chloe Gruca w 5 

rocz. urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Józefa Topolska 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-03-07
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-03-07
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-03-07
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-03-07


matkę twoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów 
kłamstwa. Nie pożądaj”. Kończymy czytanie tego moralnego 
kodeksu określeniem nie pozostawiającym cienia 
wątpliwości: „Oto Słowo Boże”. Potwierdzamy w ten sposób 
podstawowe odniesienie naszego życia i wszystkich naszych 
relacji do Boga. 
Dekalog był darem jakiego Bóg udzielił swojemu Ludowi na 
Górze Synaj. Kościół – Lud nowego i wiecznego Przymierza 
– wpatruje się w dekalog u stóp Krzyża. Kościół odczytuje 
Prawo Dekalogu w perspektywie miłości Boga, której 
ostateczną miarą jest Chrystus Ukrzyżowany. Na ten aspekt 
miłości i jej mocy zwrócił uwagę Jan Paweł II na zakończenie 
III pielgrzymki do Ojczyzny: „Człowiek musi mieć tę 
podstawową pewność, że jest miłowany, że jest afirmowany 
w całej prawdzie swego człowieczeństwa. Wtedy tylko jest 
gotów przyjmować wymagania. Gotów jest też sam od siebie 
wymagać. Zdolny jest nawet do wielkich ofiar i wyrzeczeń”. 
Stąd tak ważne jest wyznanie Apostoła Pawła: „Żydzi żądają 
znaków, a Grecy szukają mądrości, my zaś głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla 
Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są 
powołani, jest mocą i mądrością Bożą”. 
U samych źródeł dramatu grzechu jest tworzenie własnego 
dekalogu, często na „nie” dla Boga. Pragnienie „uwolnienia 
się” od Boga, choć przecież i tak „w Nim żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy” (Dz17, 28). Chrystus, który „umiłował mnie i 
samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20), oczekuje od 
każdego z nas ponownego odkrycia miłości Boga. On „sam 
wie, co się kryje w człowieku” (J 2, 25) i zna najgłębsze jego 
pragnienia. Wzywa, by umrzeć dla grzechu, a On wskrzesi 
nas z martwych i uczyni świątynią, w której Bóg zamieszka! 
Owa przemiana, powoduje, że nasza codzienność staje się 
urzeczywistnianiem planów Boga zmierzających do 
stworzenia człowieka nowego, człowieka w Chrystusie, 
nowym Adamie. Do tego jesteśmy wezwani przez obmycie 
wodą chrztu. 
Zanim zaśpiewamy podczas rezurekcji „Wesoły nam dziś 
dzień nastał”, musimy w świetle Jego męki jeszcze raz 
odczytać nasze drogi i plany miłującego Ojca. ks. Roman 
Kempny 
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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 

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 po Mszy św. o godz. 1pm.  Obecność rodziców 
dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest 
obowiązkowa! 
O formalnościach związanych ze zgłoszeniem dziecka do 
chrztu można się dowiedzieć dzwoniąc do biura 
parafialnego (630)268-8766; przeczytać ze strony 
parafialnej: www.milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ lub  
przeczytać z tablicy ogłoszeń w kościele. 
 

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

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: 02/28/2021 
• Składka tacowa: $9,218.00 
• Spłata długu: $7,495.00  
• Pledges: $185.00 
• Składka codzienna: $2,999.00 
• Kawiarenka: $200.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

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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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) 
 

Prośby do rodziców dzieci komunijnych 
1. 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. 

2. Prosimy o kontakt z krawcową Elżbietą Dąbrowską 
(847)220-2818 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: 
• 12 marca - Lektorzy 
• 19 marca - Zespół Misericordia 
• 26 marca - Odnowa w Duchu Świętym 

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

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. 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. 
r o c z n i c y  o g ł o s z e n i a 
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 

Pożegnanie ks. Józefa Siedlarz SChr 
Dziękujemy ks. Józefowi za pracę duszpa-
sterską w naszej parafii i życzymy wielu łask 
w nowym miejscu, w parafii św. Floriana w 
Hamtramck, MI. 
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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.  

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. 

Jałmużna  
wielkopostna 
Jałmużna wielkopostna w 
tym roku zostanie prze-
kazana dla dzieci i mło-
dzieży w Mikołajewie 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.  

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. 

Opiekunowi Jezusa.  
Przygotowanie do uroczystości św. Józefa w naszej 
parafii będzie trwało od 11 do 19 marca. Nauki 
przygotowujące będą się odbywały po Mszy św. wieczornej. 
Przygotowanie poprowadzi ks. Zygmunt Ostrowski SChr. 



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 
6am; piątek od 7am. W środę klinika aborcyjna jest 
nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u Doroty, e-mail: 
pdw10@sbcglobal.net. 
 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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. 

• Potrzebni pracownicy do czyszczenia wykładzin i 
dywanów. Kontakt: Piotr (630)833-3375. 
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