
Wszystkich, którzy chcieliby przynależeć do naszej wspólnoty parafialnej, prosimy o kontakt z biurem para-
fialnym. Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem wiary w Boga i poczuciem przy-
należności 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 
potrzebują zaświadczenia, aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo 
miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do biura parafialnego. 

Księża i siostry: 
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 

 
 
 

Często w czasie Mszy świętej widzę Pana w duszy, czuję Jego obecność,  która 
mnie na wskroś przenika. Odczuwam Jego Boskie spojrzenie, rozmawiam z Nim 
wiele bez słowa mówienia, wiem, czego pragnie Jego Boskie Serce, i zawsze 
pełnię to, co Jemu się lepiej podoba. Kocham do szaleństwa i czuję, że jestem 
kochana przez Boga. W tych chwilach, kiedy się spotykam w głębi wnętrzności z 
Bogiem, czuję się tak szczęśliwa, że nie umiem tego wypowiedzieć. Są to chwile 
krótkie, bo dusza nie zniosłaby ich dłużej, musiałoby nastąpić rozłączenie od ciała. 
Chociaż chwile te są bardzo krótkie, jednak ich moc, która się udziela duszy, 
pozostaje na bardzo długo. (…)  
Czuję stałą obecność Jego bez żadnego wysilenia duszy, czuję, że jestem 
złączona z Bogiem tak ściśle, jak się łączy kropla wody z bezdennym oceanem. 
(411) 
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Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
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 



18 lipca 
Pierwsze czytanie: Jr 23,1-6 
Drugie czytanie: Ef 2,13-18 
Ewangelia: Mk 6,30-34  

XVI Niedziela Zwykła - 18 lipca 

6:00pm (sobota) +Halina Bukat 

7:00am ++Kazimierz i Józefa Błachut 

9:00am +Jakub Bochenek 

11:00am O Boże błogosławieństwo dla Anieli, Filipka i mamy 

Magdaleny z ok. urodzin 

1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Lucjana Giovanazzi w 

9 rocz. urodzin 

3:30pm Intencja zbiorowa 

8:00pm +Wincenta Saciłowska w 23 rocz. śmierci 
 

Poniedziałek  – 19 lipca 

8:00am Za parafian 

7:00pm Za zmarłych z rodziny Wykupil 
 

Wtorek  – 20 lipca 

8:00am +Kazimierz Kania 

7:00pm +Mieczysław Kulig w 1 rocz. śmierci 
 

Środa  - 21 lipca 

8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 

7:00pm +Justyna Patulska w 8 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 22 lipca, św. Marii Magdaleny 

8:00am +Mariusz Szterlus 

7:00pm +Maria Mucek w 5 rocz. śmierci 
 

Piątek - 23 lipca, św. Brygidy  

8:00am ++Helena i Michał Strojni 

7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Dominiki Jurowskiej z 

ok. 8 urodzin 
 

Sobota – 24 lipca, św. Charbela 

8:00am O Boże błogosławieństwo dla s. Krystiany w dniu 

imienin 

9:00am O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Dawida z ok. urodzin 
 

XVII Niedziela Zwykła - 25 lipca 

6:00pm (sobota) +Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 

7:00am +Joe Lovery w rocz. śmierci 

9:00am +Mateusz Pelszyński w 1 rocz. śmierci 

11:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Krzysztofa w dniu 

imienin 

1:00pm +Tadeusz Księżopolski 

3:30pm Intencja zbiorowa 

8:00pm ++Alfreda i Jan Ryndak w rocz. śmierci 
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Poniedziałek  – 26 lipca, św. Joachima i Anny 

8:00am O Boże błogosławieństwo dla Anny Smoleń 

7:00pm ++Anna i Bronisław Mikulski 
 

Wtorek  – 27 lipca 

8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 

7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Piotra w dniu urodzin 
 

Środa  - 28 lipca 

8:00am O Boże błogosławieństwo dla Mateusza 

Biernackiego w dniu urodzin 

7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

dzieci chrzestnych Mucków 
 

Czwartek - 29 lipca, św. Marty 

8:00am Za parafian 

7:00pm +Anna Bukowski 
 

Piątek - 30 lipca, św. Piotra Chryzologa 

8:00am +Witold Bukraba w 8 rocz. śmierci 

7:00pm +Jan Małyszko 
 

Sobota – 31 lipca, św. Ignacego Loyola 

8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 

9:00am +Stanisław Dziża w rocz. śmierci 
 

XVIII Niedziela Zwykła - 1 sierpnia 

6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Nicole i 

Pawła w 1 rocz. ślubu 

7:00am +Mieczysław Marszałek 

9:00am ++Alicja i Jasław Kopacz 

11:00am ++Anna i Stanisław Lenart 

1:00pm O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Konrada Kościuk w dniu urodzin 

3:30pm Intencja zbiorowa 

8:00pm O powołanie kapłańskie i zakonne 

25 lipca  
Pierwsze czytanie: 2Krl 4, 42-44 
Drugie czytanie: Ef 4, 1-6 
Ewangelia: J 6, 1-15 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-07-18
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-07-18
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-07-18
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
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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 moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską 

XVI Niedziela Zwykła - Mk 6,30-34 
Religia otwarcia i radości 
„Biada pasterzom”. Pasterze w dzisiejszym fragmencie z 
księgi proroka Jeremiasza to przede wszystkim władcy 
Izraela. Ci, którzy prowadzą naród, „odrośl Dawida”. 
Przestroga i pouczenie Boga Jahwe jest jednoznaczne: 
„Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają 
owce mojego pastwiska”, i na innym miejscu: „Wy 
rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie troszczycie 
się o nią...”. Ta przestroga jest uniwersalna i dotyczy 
wszystkich, którzy sprawują władzę, a zarazem jest 
wołaniem Boga, który cierpi, kiedy dzieje się krzywda. Ta 
przestroga dotyczy nie tylko sprawujących władzę świecką, 
ona dotyczy duchownych, księży i biskupów również. Jest 
przypomnieniem, że stały rachunek sumienia i żywa 
rozmowa z Bogiem to fundamenty sprawowania władzy 
przez chrześcijan oraz w sprawach religijnych przez 
duchownych. Biblijny król Salomon prosił Boga o dar 
mądrości, aby umiał sprawiedliwie sądzić lud i rozróżniać 
dobro od zła. Rachunek sumienia, żywa modlitwa i prośba o 
dar mądrości – to nieodzowne składniki służby braciom, czy 
tej świeckiej, czy tej duchowej. 
„On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył 
rozdzierający je mur – wrogość”. Jakże stale aktualne są te 
słowa św. Pawła. Minęło dwa tysiące lat od ich 
wypowiedzenia i ciągle musimy pokonywać różne mury i 
zapory, które sami sobie wybudowaliśmy. Wezwanie do 
stałego przekraczania samych siebie. Kiedyś nazywało się to 
pracą nad sobą. Wezwanie do przekraczania wszelkich 
lęków, barier i oporów wewnętrznych, aby we wszystkim był 
Chrystus na pierwszym miejscu, i Ewangelia. Tak w życiu 
osobistym, jak i społecznym. „Przemieniajcie myślenie 
wasze...”– mówi gdzie indziej (Rz 12,12) św. Paweł. 
Chrześcijaństwo jest religią otwarcia, nie zasklepienia, religią 
radości, nie ponuractwa, jest wychodzeniem stale na 
spotkanie z przychodzącym do nas na różny sposób 
Chrystusem. 
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i 
wypocznijcie nieco”. W tych słowach wypowiedzianych przez 
Jezusa do apostołów nie chodzi o wyjazd na wakacje. 
Przypominają nam one o potrzebie pogłębionego życia 
duchowego. Pustynia, miejsce osobne, to szczególna 
przestrzeń spotkania z Bogiem. To miejsce walki o Boga w 
sobie. Taką pustynię musimy zorganizować sobie sami, 
abyśmy się nie zagubili. Pustynia w ewangelicznym 
znaczeniu tego słowa tak naprawdę jest darem, którego 
wartości często nie dostrzegamy albo dostrzegamy za 
późno. Tomasz Dostatni OP 

XVII Niedziela Zwykła - J 6, 1-15 
Nasz chleb powszedni 
Znamy z literatury «Za chlebem». Gdy patrzę na resztki 
chleba na śmietniku, uświadamiam sobie że prawdziwą 
wartość chleba zna tylko człowiek głodny. Sprawa chleba 
jest aktualna nie tylko w okresie żniw, a jest to sprawa nie 
tylko ludzka, ale i Boża. 
Chrystus umieścił prośbę o dar chleba powszedniego w 
modlitwie, której nauczył swoich uczniów. Tak oszczędny w 
słowach, zachował miejsce dla prośby o chleb, co świadczy 
o tym, że jest to dla Niego rzecz ważna. Sam rozmnaża 
chleby, łamie je i daje ludziom. Zatrzymuje się w przyjaznych 
domach, by jeść chleb. Troszczy się o chleb i rybę dla 
umęczonych uczniów. Często zasiada do stołu. W końcu 
gromadzi swój Kościół wokół Stołu i pozostaje w tajemnicy 
Chleba. „Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi nie 
będzie łaknął... Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za 
życie świata” (J 6, 35.51). 
Do zrozumienia sprawy troski o chleb Jezus zostawił jednak 
szczególny i zawsze aktualny klucz. Jest nim ewangeliczne 
upomnienie: „nie troszczcie się zbytnio” (Mt 6,31). Dlatego 
nie chcąc by Jego misja została sprowadzona do sprawy 
chleba powszedniego, „gdy poznał, że mieli przyjść i porwać 
Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę”. 
Wskazuje na piękno lilii polnych i na ptaki niebieskie o które 
troszczy się Ojciec Niebieski. Delikatnie upomina Martę, że 
troszczy się i zabiega o bardzo wiele spraw, podczas gdy 
jednego potrzeba. Poucza, że nie samym chlebem żyje 
człowiek. Zwraca uwagę, by nie zabiegać tylko o ten pokarm 
który ginie, ale o ten który trwa na wieki. Doświadczając na 
pustyni głodu odrzuci pokusę szatana, by kamienie stały się 
chlebem. Nakazuje szukać najpierw Królestwa Bożego i jego 
sprawiedliwości. 
Z czego pochodziło piękno duchowe brata Alberta? Z jego 
„teologii chleba”. Mawiał: „Powinno się być dobrym jak chleb. 
Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, 
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, nakarmić się, 
jeśli jest głodny”. Tej wspaniałej „teologii chleba” naucza 
Chrystus, który w Eucharystii stał się Chlebem dla ludzi. 
Udzielając święceń kapłańskich, biskup przypomina: 
„Naśladujcie to, co sprawujecie”. To wezwanie odnosi się do 
wszystkich uczestników. Przypomniał o tym Jan Paweł II: 
„Trzeba do tych tematów powracać, dopóki na świecie dzieje 
się choćby najmniejsza niesprawiedliwość. Inaczej Kościół 
nie byłby wierny misji, którą zlecił mu Chrystus – misji 
sprawiedliwości... Zachęcam was, Bracia i Siostry, abyście 
budzili w sobie wrażliwość na wszelki niedostatek i ofiarnie 
współdziałali w niesieniu nadziei wszystkim, którym jej brak. 
Niech Eucharystia będzie dla was niewyczerpanym źródłem 
tej wrażliwości i mocy do jej urzeczywistniania w 
codzienności” (Legnica,1997). Pomyślmy o tym, gdy 
bierzemy do ręki kromkę chleba. ks. Roman Kempny 



Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają,  w sobotę, 24 lipca: Zola 
Zuzanna Cain, Mia Kociubinski; w niedzielę, 25 lipca: Emilia 
Anna Babicz. 
 

Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze. 
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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 
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... 

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.  

Donacje z 07/04/2021- 07/11/2021 
• Składka tacowa: $6,495.00; $8,504.00 
• Spłata długu: $11,580.00; $6,389.00 
• Pledges: $510.00; $255.00   
• Kawiarenka: $300.00 
• Sklepik: $1,193.00 
• Koszulki sprzedane na Dzień Ojca: $1,170.00 
• PayPal od 05/19/2021 do 07/14/2021: $2,016.27 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

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 
24 lipca: Agnieszka Rachwal i Daniel 
Zaucha; 31 lipca: Natalia Mierzyńska i 
Mateusz Palka; 7 sierpnia: Marlena 
Polecka i Brandon Lutowsky. 
 

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

Imieniny s. Krystiany i ks. Krzysztofa 
24 lipca s. Krystiana obchodzi imieniny, a 25 lipca ks. 

Błogosławieństwo pojazdów i kierowców 
25 lipca to wspomnienie św. Krzysztofa, 
patrona kierowców; to dzień szczególnie 
związany z modlitwą za kierowców i 
podróżujących.  
W niedzielę, 25 lipca, po Mszach św. na 
parkingu przy kościele odbędzie się 
błogosławieństwo kierowców i pojazdów 
mechanicznych. 

Pożegnanie ks. Lesława Prebendowskiego SChr 
25 lipca, niedziela, jest to ostatni dzień, w 
którym ks. Lesław Prebendowski SChr jest 
w naszej parafii. 
Dziękujemy Księdzu za każdą posługę i 
życzliwość serca. Życzymy wielu łask 
Bożych na nowej parafii, spotkania 
dobrych ludzi i zapewniamy o naszej 
pamięci w modlitwie.  Bóg zapłać i szczęść Boże! 

http://www.milosierdzie.us


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. 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.  
 

Lektorzy 
Słowo Boże jest istotnym elementem 
ży c ia  i  wz r os t u  d uc ho we go 
chrześcijanina. Osobą odpowiedzialną za 
lektorów w parafii jest Jadwiga Pajor: 
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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. 

 

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.  

34 Piesza Pielgrzymka do Merrillville 
Od tego roku na Pielgrzymkę można się zapisać online!!! 
Zapisy online na stronach 
polonijnapielgrzymka.com i 
salwatorianie.us  
Zapisy na pielgrzymkę w 
naszej parafii odbędą się w 
niedzielę, 25 lipca. Będzie 
też możliwość odebrania 
pakietów pielgrzymkowych. 

Krzysztof obchodzi imieniny. 
Życzymy s. Krystianie i ks. 
Krzysztofowi wielu łask Bożych 
na każdy dzień życia i w pracy 
duszpasterskiej.  

Szczęść Boże! 
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(773)505-7442.  
 

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.  
 

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. 
 

Poradnictwo rodzinne 
Coraz częściej borykamy się z problemami 
małżeńskimi  i wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy. Dlatego jest otwarte w 
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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 „Verbum” 
Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce na 
balkonie i czynna jest w niedzielę pomiędzy 
Mszami. Wypożyczyć w niej można książki 
religijne i patriotyczne. 

• Potrzebny pracownik do prac betonowych, miła 
atmosfera i dobre zarobki. Kontakt: Piotr (630)915-9449. 

• Potrzebna pani do pomocy w przedszkolu w Wood Dale. 
Kontakt: Ewa (630)787-1208. 

Zapisy do szkoły St. Matthew - Glendale Heigths 
Program przedszkolny St. Matthew Parish School: 
• A Rigorous Curriculum - including the „Happily Ever After” 

Reading Readiness Program; 
• Faith Formation; 
• Growth of Fine and Gross Motor Skills; 
• Music, Art. and Technology; 
• Before and after school care. 
W celu uzyskania informacji dotyczących zapisów od 
przedszkola do 8 klasy można odwiedzić stronę: 
www.stmatthewschool.org lub zadzwonić pod numer: 
(630)858-3112. 
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