
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 

 
 
 

Dziś moje przygotowanie jest krótkie. Wiara silna i żywa nieomal rozdziera 
zasłonę miłości. Obecność Boża przenika me serce, jak promień słońca 
kryształ. W chwili gdy przyjmę Boga, cała istota moja jest w Nim pogrążona. 
Zdumienie i podziw mnie ogarnia, widząc wielki majestat Boży, który się zniża 
do mnie, która jestem nędzą samą. Wyrywa się z mej duszy wdzięczność ku 
Niemu za wszystkie łaski, których mi udziela, a szczególnie za łaskę powołania 
do wyłącznej służby swej świętej. (1814) 
Dziś pragnę się w Komunii świętej zjednoczyć jak najściślej z Jezusem przez 
miłość. Tak gorąco pragnę Boga, że zdaje mi się, że się nie doczekam chwili, 
w której kapłan poda mi Komunię świętą. Dusza moja wpada jakby w omdlenie 
za Bogiem. (1815) 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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 



1 sierpnia 
Pierwsze czytanie: Wj 16,2-4.12-15  
Drugie czytanie: Ef 4, 17.20-24 
Ewangelia: J 6,24-35  

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 
 

Poniedziałek  – 2 sierpnia 
8:00am Dziękczynna z ok. 24 rocznicy ślubu Marii i Jana 

Szkaradek 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Barbary w dniu 50 

urodzin 
 

Wtorek  – 3 sierpnia 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
7:00pm Za zmarłych z rodziny Pogoda 
 

Środa  - 4 sierpnia, św. Jana Vianneya 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. w dniu 

urodzin dla Damiana i Izabeli 
 

Czwartek - 5 sierpnia 
8:00am +Irena Kołodziejska w 19 rocz. śmierci 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
 

Piątek - 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie, I Piątek 
miesiąca 

8:00am ++Hanna i Władysław Przybysz 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Damiana Mazur z ok. 

urodzin 
 

Sobota – 7 sierpnia, I Sobota miesiąca 
8:00am +Helena Grzesik w 3 rocz. śmierci 
9:00am Za parafian 
 

XIX Niedziela Zwykła - 8 sierpnia 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM na grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am +Przemysław Grzymała w 6 rocz. śmierci 
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Wandy i Sylwestra Kopacz z ok. 40 
rocz. ślubu 

11:00am O Boże błogosławieństwo dla Maggie Budz w 2 
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rocz. urodzin 
1:00pm +Elżbieta Kardasz w 1 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm Za zmarłych z rodziny Zalewskich i Jedlina 
 

Poniedziałek  – 9 sierpnia 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Oli Kania w dniu 

urodzin 
7:00pm +Przemysław Grzymała w 6 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 10 sierpnia, św. Wawrzyńca 
8:00am ++Maria i Jerzy Szlifirscy 
7:00pm +Stanisław Zwierniak 
 

Środa  - 11 sierpnia, św. Klary 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Witold Zwierniak w 1 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 12 sierpnia 
8:00am +Danuta Węgorska 
7:00pm +Kazimierz Kurpiel 
 

Piątek - 13 sierpnia 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm +Kazimierz Kurpiel 
 

Sobota – 14 sierpnia, św. Maksymiliana Marii Kolbego 
8:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Józefiny i Czesława Kowalskich z 
ok. 40 rocz. ślubu 

9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Basi i 
Pawła w rocz. ślubu 

 

Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny - 15 sierpnia,  
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Marii Olszewskiej 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Wojciecha 

Bykowskich w rocz. ślubu 
9:00am ++Marianna i Aleksander Gęśliccy 
11:00am +Edward Pieczonka 
1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

dla Marii Johnson  
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O dar wiary, pokory i bojaźni Bożej dla Sebastiana, 

Aleksandry i Adriany 
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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 

XVIII Niedziela Zwykła - J 6,24-35 
Jezus wypełnieniem pragnień 
Jezus mówi w Ewangelii: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 
pragnąć nie będzie”. Wakacje są dla wielu ludzi 
poszukiwaniem Boga, który gdzieś zagubił się na drogach 
codziennego pośpiechu, pogoni za pieniędzmi, znaczeniem, 
zdobywania kolejnych stopni awansu czy wspinania się po 
stopniach kariery. Warto więc budzić w swoim sercu 
pragnienie spotkania z Panem, zwłaszcza w Eucharystii. 
„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście 
uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Jak wyjaśnia św. 
Augustyn, „wierzyć” oznacza spożywać, jeść Chleb życia, 
tkwić w Chrystusie, tworzyć z Nim wspólnotę, być 
nasyconym w niewidzialny sposób. To wszystko dokonuje 
się w Kościele, w znaku celebracji liturgicznej. Najważniejsze 
zatem, by aby iść na Mszę św. z wielkim pragnieniem, z 
wielkim głodem spotkania Jezusa. Pomocą może okazać się 
post eucharystyczny, który pomaga obudzić wewnętrzne 
pragnienie Słowa Bożego i zjednoczenia z Jezusem w 
Komunii św. Głód duchowy nie rodzi się jednak 
automatycznie z głodu fizycznego. On wymaga pracy nad 
sobą, chęci doświadczenia Jezusa w Eucharystii. Ta godzina 
postu eucharystycznego to czas, w którym nasze pragnienie 
Jezusa powinno osiągnąć szczyt. To jest miejsce, by ten 
krótki czas, ta godzina, która w sposób fizyczny nas wiele nie 
kosztuje, kosztowała nas duchowo. To takie budzenie 
pragnienia, budzenie głodu Boga. 
„Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”, gdy Izraelici 
wędrowali przez pustynię, a Mojżesz wstawiał się za nimi u 
Jahwe. Ten pokarm, manna, stał się zapowiedzią 
Eucharystii. A dzisiaj Bóg wzbudza w sercu ludu Bożego 
pragnienie pokarmu, który nie przemija i którym jest On sam 
pod postacią Chleba. Komunia przyjęta godnie jest źródłem 
wielorakich łask, bo jednoczy nas najściślej z Chrystusem i 
przemienia nas niejako duchowo w Chrystusa. Oczyszcza 
nas również z grzechów powszednich, chroni od 
śmiertelnych, osłabia złe skłonności i daje moc do spełnienia 
dobrych uczynków. Eucharystia pomnaża w nas łaskę 
uświęcającą i wreszcie jest rękojmią chwalebnego 
zmartwychwstania i zadatkiem szczęśliwości wiecznej. 
Benedykt XVI mówiąc o swoistej pedagogii pragnienia 
zauważa, iż „Nawet w otchłani grzechu nie gaśnie w 
człowieku owa iskierka, która pozwala mu rozpoznać 

8 sierpnia 
Pierwsze czytanie: 1Krl 19,4-8 
Drugie czytanie: Ef 4, 30 - 5,2 
Ewangelia: J 6, 41-51 

XIX Niedziela Zwykła - J 6, 41-51 
Być chlebem jak On 
Chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich”– w naszym 
kręgu kulturowym traktowany był zawsze jako niezbędny 
warunek życia i przeżycia. Zdobywany „w pocie czoła”, 
kojarzył się zwykle raczej z ludzkim wysiłkiem niż z darem 
niebios. A jednak życie nauczyło nas, że modlitwa o „chleb 
nasz powszedni” ma swój głęboki sens: przypomina, że 
nawet w czysto biologicznym wymiarze życia jesteśmy 
zależni od Boga i Jego łaskawości. 
Doświadczyli tego Izraelici idący czterdzieści lat przez 
pustynię, a potem prorok Eliasz, który mocą pożywienia 
wskazanego przez anioła Pana „szedł czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb”. Nie był to 
jeszcze chleb na życie wieczne. Wszyscy oni poumierali, ale 
doświadczyli rzeczy bardzo ważnej: że tych, których Bóg 
prowadzi, tych On sam w drodze żywi. Do osiągnięcia celów 
mieszczących się w ziemskim horyzoncie wystarczy manna z 
nieba, podpłomyk, dzban wody lub chleb nasz powszedni. 
Jednakże żaden z tych Bożych darów nie jest jeszcze 
pokarmem na „życie wieczne”. 
Na przestrzeni całej historii zbawienia Bóg gotował ludziom 
wiele niespodzianek. Czy jednak mógł ktoś przypuszczać, że 
On sam weźmie na siebie rolę Mesjasza i w swojej miłości do 
człowieka On sam stanie się jego pokarmem. „Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało za życie świata”– mówi Chrystus. Co to oznacza? 
Już Ojcowie Kościoła zauważyli, że przyjmując normalne 
pożywienie sprawiamy, że powoli przekształca się ono w 
nasze ciało, staje się naszym ciałem. Gdy jednak 
przyjmujemy ciało Chrystusa, rzecz ma się odwrotnie: to my 
przekształcamy się albo lepiej – wtapiamy się w ciało 
Chrystusa, stajemy się do Niego podobni, stajemy się 
bardziej Chrystusowi. W tym sensie przyjmowanie Ciała 
Pańskiego, czyli nasz możliwie pełny udział w Eucharystii, 

prawdziwe dobro, zasmakować go, aby w ten sposób 
rozpocząć drogę wyjścia, na której Bóg obdarzając łaską, 
nigdy nie odmówi swej pomocy. Zresztą wszyscy 
potrzebujemy przejścia drogi oczyszczenia i uzdrowienia 
pragnień. Jesteśmy pielgrzymami do ojczyzny niebieskiej, ku 
temu pełnemu dobru, którego nic nie może nam już wyrwać. 
Nie chodzi więc o stłumienie pragnienie, które jest w ludzkim 
sercu, lecz o jego wyzwolenie, aby mogło osiągnąć swą 
prawdziwą wielkość” (Audiencja ogólna, 7.11.2012). Każdy z 
nas, jako istota żywa, pragnie, nieustannie dąży do tego, co 
jest poza nim, a ostatecznie dąży do Boga, by wyznać, jak 
św. Teresa z Avila: „Bóg sam wystarczy”. Dlatego mamy 
świadomość, że:  Ty, Panie, dajesz Siebie nam, by naszym 
życiem być. Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą 
żyć. ks. Leszek Smoliński 
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają,  w 
niedzielę, 1 sierpnia: Emilia Krynski; 
Aleksandra Nasuta; Oskar Brzozowski; w 
sobotę, 21 sierpnia: Kevin Sas; w 
niedzielę: 29 września: Micheal Gabriel 
Mianowany.. 
 

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 
14 sierpnia: Anna Ścigacz i Gracjan 
Szulc; 21 sierpnia: Anna Nowak i Paweł 
Adwent; 28 sierpnia: Angelica Golemo i 
Artur Zlotnicki 
 

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

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 żarl iwego czcicie la 
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 

Donacje z 07/18/2021- 07/25/2021 
• Składka tacowa: $7,863.00; $8,105.00 
• Spłata długu: $12,873.00; $5,419.00 
• Pledges: $425.00; $185.00   
• Kawiarenka: $300.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

najskuteczniej wprowadza nas w zbawczą rzeczywistość 
Kościoła. 
Ten właśnie Kościół odsłania nam tajemnicę miłości Boga do 
człowieka i przedstawia nam Chrystusa jako wzór do 
naśladowania: „Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci 
umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus Was 
umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze”– 
przypomina św. Paweł. Każdy, kto te słowa potraktował na 
serio i starał się je zrealizować w życiu, wkraczał na drogę 
świętości. Dobitnie (w słowie i w życiu) wyraził to św. brat 
Albert Chmielowski: „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. 
Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro 
jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie 
jest jak On. Dawajmy siebie samych”. 
Nie wolno nam zapominać o przestrodze Chrystusa: „Jeżeli 
nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 
6,53). Chodzi tu oczywiście o nadprzyrodzony wymiar życia, 
o „życie wieczne” w łasce uświęcającej. Doświadczenie 
religijne wielu chrześcijan potwierdza, że gdy przez dłuższy 
czas zaniedbujemy przystępowanie do Komunii Świętej, to 
życie Boże faktycznie w nas zamiera: zaczyna się 
chrześcijańska wegetacja. Niby żyjemy, ale życie to nie 
przynosi zbawiennych owoców. Ogarnia nas zniechęcenie. 
Może więc i do nas zostało skierowane to wezwanie: „Wstań, 
jedz, bo przed tobą długa droga!” ks. Antoni Dunajski 

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.  

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.   
 

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 życia i 
wzrostu duchowego chrześcijanina. Osobą 
odpowiedzialną za lektorów w parafii jest 
Jadwiga Pajor: (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 
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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 
Pielgrzymka będzie miała miejsce 7 i 8 sierpnia.  
Polecajmy Bogu wszystkich pielgrzymujących i wszystkich 
posługujących pielgrzymom. 
Relac je na żywo można oglądać: ht tps: / /
polonijnapielgrzymka.com/. 

Nabożeństwa  
do Matki Bożej Fatimskiej 
W piątek, 13 sierpnia serdecznie 
zapraszamy na Mszę św. o godz. 7:00pm, 
a po Mszy św. na procesję  ze świecami z 
Matką Boża Fatimską. Prosimy o 
przyniesienie własnych świec. 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


Mszy św. o godz. 9am.   
 

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 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.  
 

Grupa AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz pomocy 
oraz wsparcia, przyjdź na spotkanie, które odbywa się 
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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. 

• 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. 

Etaty w szkole St. Petronille - Glen Ellyn 
St. Petronille Grammar School, położona w samym sercu 
Glen Ellyn, kształci dzieci od przedszkola do gr. 8 i obecnie 
poszukuje oddanych, opiekuńczych, energicznych i 
inspirujących Nauczycieli, którzy dołączą do naszego 
oddanego personelu na początku naszego 95. roku. 
Obecnie mamy wakaty: Przedszkole (stacjonarne), Gr. 5 
(pełny etat), gr. 5 i 6 Language Arts (w niepełnym wymiarze 
godzin), Sztuka (w niepełnym wymiarze godzin), Bibliotekarz, 
(w niepełnym wymiarze godzin) Wychowanie fizyczne (w 
niepełnym wymiarze godzin) i Asystenci instruktażowi w Gr. 
1-5 (w niepełnym wymiarze godzin). 
Jeśli lubisz pracować z dziećmi i chciałbyś mieć możliwość 
współpracy z rodzicami i personelem z przyjemnością 
porozmawiamy z Tobą o możliwościach, jakie oferuje St. 
Petronille School 

Prosimy o kontakt z dyrektorem Maureen Aspell 
pod adresem aspellm@stpetschool.org lub 630-
469-5041 lub zastępcą dyrektora Keithem 
Matune pod adresem matunek@stpetschool.org 
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