
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 
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. Andrzej Maślejak - proboszcz 
ks. Krzysztof Janicki 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 

 
 
 

 
O Boże niepojęty. Jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie 
pojęcie ludzkie i anielskie razem;  wszyscy aniołowie i ludzie wyszli z 
wnętrzności miłosierdzia Twego. Miłosierdzie jest kwiatem miłości, Bóg jest 
miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w 
miłosierdziu się przejawia. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego 
miłosierdziu, nawet sama sprawiedliwość Boża mówi mi o Jego niezgłębionym 
miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości. (651) 
 
O Jezu mój, wiem, że o wielkości człowieka świadczy czyn, a nie słowo ani 
uczucie. (663) 

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 



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 

7:00am Dziękczynna z okazji 
52 rocz. ślubu Janiny i 
Józefa Cudzich 

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 
 

Poniedziałek  – 16 sierpnia 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Wacław Kiersnowski w 11 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 17 sierpnia 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm +Józef Dziadkowiec 
 

Środa  - 18 sierpnia 
8:00am ++Helena i Stanisław Mazuch i za zmarłych z 

rodziny Dorotkiewicz 
7:00pm +Michalina Żelazko w 2 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 19 sierpnia 
8:00am +Krystyna Twarowska i za zmarłych z rodziny 

Kucaba i Barańczuk 
7:00pm +Franciszek Mentel w 40 rocz. śmierci i +Helena 

Mentel 
 

Piątek - 20 sierpnia, św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 
8:00am Za zmarłych z rodziny Longosz 
7:00pm +Krzysztof Wysocki w 17 rocz. śmierci 
 

Sobota – 21 sierpnia, św. Piusa X, papieża 
8:00am O nawrócenie i należne przeżywanie Mszy św. dla 

Sebastiana i Mirosława 
9:00am +Ludwik Sowiński 
 

XXI Niedziela Zwykła - 22 sierpnia 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

6:00pm (sobota) ++Franciszka i Stefan Górscy w rocz. 
śmierci 

7:00am +Aleksander Topolski 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii Biernackiej w 

dniu urodzin 
11:00am ++Stanisław i Jadwiga Grzybowscy oraz Zdzisław 

Grzybowski i +Edward Leszczyński 
1:00pm +Benedykt Bojarzyński w 26 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm +Wiesław Merchut z ok. 7 rocz. śmierci 
 

Poniedziałek  – 23 sierpnia 
8:00am Za parafian 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława  
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 

Wtorek  – 24 sierpnia, św. Bartłomieja, Ap. 
8:00am +Stanisław Kiernia 
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Środa  - 25 sierpnia 
8:00am +Stanisław Kiernia 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Jasia w dniu 5 urodzin 
 

Czwartek - 26 sierpnia 
8:00am O Boże błogosławieństwo Kasi w dniu urodzin 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Grażyny i Adama 

Mucek w rocz. ślubu 
 

Piątek - 27 sierpnia, św. Moniki 
8:00am +Stanisław Kiernia 
7:00pm +Stanisław Rogowski w 6 rocz. śmierci 
 

Sobota – 28 sierpnia, św. Augustyna, bp i doktora Kościoła 
8:00am +Stanisław Kiernia 
9:00am +Jowita Martinez 
 

XXII Niedziela Zwykła - 29 sierpnia 
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  dla 

Damiana Rechul w 35 rocz. urodzin 
7:00am Z ok. 27 rocz. ślubu Anny i Eugeniusza o Boże 

błogosławieństwo dla nich i dla ich dzieci 
9:00am +Stanisław Kiernia 
11:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Alexa Bozowskiego z ok. 6 rocz. urodzin 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Krzysia w dniu 15 

urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O Boże błogosławieństwo dla rodziny Idziak, 

Lenkiewicz, Gontarek i Paluch 
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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 

15 sierpnia 
Pierwsze czytanie: Ap 11,191:12,1.3-61.10ab 
Drugie czytanie: 1Kor15,20-26 
Ewangelia: Łk 1,39-56 

Wniebowzięcie Maryi - Łk 1,39-56 
Dogmat i wiara 
Wątpliwości zaczęły się w pierwszym okresie dziejów 
chrześcijaństwa, kiedy rozwinął się kult męczenników. 
Uroczyście świętowano datę ich śmierci, i właśnie ten fakt 
wpłynął na pojawienie się potrzeby uczczenia przejścia Maryi 
do wieczności. Epifaniusz, biskup Salaminy, historyk 
Kościoła z IV wieku, zastanawia się nad końcem Jej życia w 
liście do chrześcijan w Arabii. Stwierdza, że Pismo św. 
milczy o tym fakcie, a on sam nie śmie o nim mówić. Nie 
wiadomo, czy Maryja zasnęła w Panu, czy była męczennicą, 
czy została wzięta do nieba – u Boga wszystko jest możliwe. 
Nikt nie zna jej końca. Ambroży, biskup Mediolanu (w. IV), 
zastrzegł, że ”ani Pismo św., ani historia nic nie mówią o 
męczeńskiej śmierci Maryi”. 
Decydujący wpływ na utrwalenie się wiary w nadprzyrodzone 
odejście Matki Chrystusa miały wierzenia ludowe, umacniane 
i rozpowszechniane przez apokryfy, czyli ”pisma 
uzupełniające ”.  Apokryfy dotyczące ”odejścia 
Maryi” (transitus Mariae) rozpowszechniły się w V wieku, i 
choć papież Gelazjusz (492–496) je odrzucił i zakazał ich 
rozpowszechniania, były inspiracją dla pobożności ludowej. 
Apokryficzne legendy wzorowały się przede wszystkim na 
piśmie z końca VI w. ”Transitus Mariae”. Autorzy tego typu 
pism zawsze byli fikcyjni. Właściwy autor podszywał się pod 
nazwisko znanej postaci z poprzednich wieków. I tak 
autorem apokryfu ”Transitus Mariae” miał być rzekomo 
apologeta z II w. Melito, biskup miasta Sardes (Azja 
Mniejsza). Oto jego treść: ”Po śmierci Chrystusa Maryja 
przebywała przez 22 lata u krewnych Jana na Górze Oliwnej. 
Gdy pewnego dnia modliła się o rychłe zjednoczenie z 
Synem, anioł przyniósł jej gałązkę oliwną z raju. 
Zapowiedział, że za trzy dni umrze i polecił, by gałązkę 
niesiono przed marami. Po odejściu anioła Maryja modliła się 
do Jezusa, aby oszczędzono Jej naporu mocy piekielnych 

22 sierpnia 
Pierwsze czytanie: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b  
Drugie czytanie: Ef 5, 21-32  
Ewangelia: J 6, 55. 60-69  

XXI Niedziela Zwykła - J 6, 55. 60-69  
Pocałunek Boga 
Wypowiedź Chrystusa o Jego Ciele nabiera wyjątkowego 
znaczenia w świetle Listu do Efezjan, w którym czytamy o 
związku małżeńskim mężczyzny i kobiety. Kościół jest 
Oblubienicą Chrystusa, podobnie jak żona jest oblubienicą 
męża. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, bo mąż i 
żona są jednym ciałem. Ci, którzy komponowali lekcjonarz, 
skojarzyli ten fragment z Listu do Efezjan z eucharystyczną 
wypowiedzią Jezusa, która zgorszyła wielu uczniów. 
Chrystus jak najczulszy mąż łączy się przez Ciało 
eucharystyczne z całym Kościołem i z każdym z nas, z każdą 
duszą, która została wywołana z ciemności przez Ojca do 
jedności porównywalnej z małżeństwem. Być może słowa 
Jezusa mówiące o spożywaniu Jego Krwi można odnieść do 
żydowskich zwyczajów małżeńskich? Pan młody i panna 
młoda zawierają związek małżeński w momencie wypicia z 
jednego pucharu wypełnionego winem pod CHUPĄ, czyli pod 
pierwszym wspólnym dachem. 
Święty Cyprian ośmielił się nazwać Komunię świętą 

przed śmiercią. Potem obłok przyniósł na Górę Oliwną Jana 
z Efezu oraz innych apostołów, również i Pawła. Spędzili oni 
trzy dni na modlitwie z Maryją, po czym objawił się im Jezus 
z zastępami anielskimi, aby strzec Maryi przed demonami. 
Gdy Maryja położyła się na marach, rozbłysła nad nią 
olśniewająca jasność, a Jezus polecił duszę swej Matki 
archaniołowi Michałowi. Aniołowie ponieśli mary, śpiewając 
pieśni, a nad konduktem ukazała się świetlista korona. 
Orszak spotkał się z tłumem Żydów, lecz gdy kapłan, który 
im przewodził, złorzecząc dotknął mar, uschła jego ręka, a 
inni Żydzi oślepli. Wtedy Piotr zawołał, że kto wyzna wiarę w 
Jezusa - będzie uzdrowiony. I tak się stało - i z kapłanem, i z 
innymi. Orszak dotarł do doliny Jozafata. Tam objawił się 
powtórnie Jezus w chwale z zastępami niebiańskimi. Pan 
przypomniał apostołom, że zasiądą na dwunastu tronach i 
zapytał, co ma się stać z Maryją. Piotr odpowiedział: »Jak Ty 
powstałeś z martwych, tak niech się stanie i z Twoją matką«. 
Wtedy Jezus rzekł: »Niech się stanie według słowa twego« i 
polecił archaniołowi Gabrielowi, aby wprowadził Maryję do 
raju. Aniołowie unieśli Ją z ciałem i duszą do raju”. 
Z punktu widzenia faktografii - ten i podobne apokryfy nie 
mają żadnego znaczenia. Jednak są one dowodem, że 
intuicja dotycząca wniebowzięcia Maryi od początku 
chrześcijaństwa towarzyszyła wiernym. Późne ogłoszenie 
dogmatu wcale nie świadczy, że jest to nowa treść, ale że 
dopiero niedawno została sformułowana i podana do 
wierzenia. Historia dogmatów jest zawsze taka sama. 
Najpierw katolicy wierzą w jakąś prawdę, a dopiero później w 
sposób uroczysty ją formułują, podając do wierzenia całemu 
Kościołowi. Ks. Marek Łuczak 

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


Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 
21 sierpnia: Kevin Sas; w niedzielę: 29 
sierpnia: Micheal Gabriel Mianowany; w 
sobotę, 11 września: Aleksandra Blicharz, 
David Peter Sierak; w niedzielę, 12 
września: Nelle Nieznański, Emily Ewa 
Kuriata; Nikodem Jan Walkosz; w 
niedzielę: 19 września: Emma M. 
Wittmann, w sobotę, 25 września: Adam Orchowicz; w 
niedzielę, 26 września: Adriana K. Iwanicki, Alicja Kopciński. 
 

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

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... 

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 08/01/2021- 08/08/2021 
• Składka tacowa: $8,303.00; $6,504.00 
• Spłata długu: $12,853.00; $5,065.00 
• Pledges: $425.00; $145.00   
• Kawiarenka: $240.00; 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

OSCULUM, czyli pocałunkiem, w którym dusza zostaje 
ucałowana przez miłość Boga. Kościół nie musi się nam 
kojarzyć z kancelarią parafialną, ale raczej z paradowaniem 
małżonków środkiem świątyni przy akompaniamencie 
marsza Mendelsohna. Jeśli tradycja żydowska ośmieliła się 
widzieć w Księdze Pieśni nad pieśniami alegorię miłosnego 
związku Boga z Izraelem, to tym bardziej chrześcijanin 
będzie się tego dopatrywał w Eucharystii. W przypowieści, w 
której król wyprawił wesele swemu synowi, nie ma mowy o 
pannie młodej. Dlaczego? Ponieważ wszyscy zaproszeni nią 
byli! Podobnie podczas wesela w Kanie Galilejskiej nie 
występuje panna młoda z tego samego powodu. Wielka jest 
miłość Boga do mnie i do ciebie! 
Któż jednak dziś przeżywa tak Komunię świętą? Ilu z nas 
zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę się dzieje w chwili, 
gdy otwieramy usta, by dotknąć Ciała Syna Bożego? Wiele 
mogłaby o tym powiedzieć owa kobieta, której Jezus 
przebaczył liczne cudzołóstwa, a która klęcząc obdarzała 
Jego nogi pocałunkami i namaszczała olejkami. Pragnąłbym 
w czasie mojej Komunii odczuwać to, co ona wówczas. 
Niewidzialny Bóg stał się widzialnym Ciałem, bo pragnął być 
ucałowany. Nie ma piękniejszego gestu ludzkiego od 
najczystszego pocałunku, choć właśnie ze względu na 
delikatne piękno tego znaku miłości łatwo go zeszpecić 
zdradą, o czym przekonuje Pismo, gdy mówi o Judaszu, 
który właśnie pocałunkiem zdradził Syna Człowieczego. 
W Pieśni nad pieśniami znajduje się taki wiersz: „pocałuj 
mnie choćby jednym z pocałunków swoich ust!”. Wypowiada 
go Oblubienica do Oblubieńca. Tradycja żydowska widziała 
w tym wołaniu tęsknotę Izraela za Bożym słowem. Jeśli 
słowa Boga pochodzące z Jego ust można zinterpretować 
jako pocałunki Ducha Świętego, to czyż nie jest jeszcze 
zaszczytniejszą godnością, gdy dopuszczeni zostaliśmy w 
Chrystusie, by ucałować Jego najświętsze Ciało? Augustyn 
Pelanowski OSPPE 

Serdecznie witamy  
ks. prob. Andrzeja Maślejaka SChr 
Serdeczn ie wi tamy w nasze j 
wspólnocie parafialnej naszego 
nowego proboszcza, ks. Andrzeja 
Maślejaka SChr i życzymy Bożego 
b łogosławieństwa w posłudze 
duszpasterskiej wśród nas. 

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.  
 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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.  

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 
21 sierpnia: Anna Nowak i Paweł Adwent; 
28 sierpnia: Angelica Golemo i Artur 
Zlotnick; 4 września: Diana Olszewska i 
Jakub Gosztyła; 11 września: Leah Marie 
Roberts i Piotr Górecki; 18 września: Julio 
Vargos i Wioleta Grzymała; 25 września: Anna Krokowska i 
Sebastian Żurowski, Krystyna i Filip Orchowicz. 
 

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

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 
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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 
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. 

• Wynajmę mieszkanie dwu sypialniowe w Addison. 
Kontakt: Tomek (773)289-8546. 

• Trzy sypialniowe mieszkanie w Addison do wynajęcia. 
Dwie łazienki, kuchnia z jadalnią, salon, podwórko i pranie 
na miejscu. Jest możliwość wynajęcia garażu. Kontakt: 
Monika (773)370-8603. 

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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