
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 SChr - 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 

 
 
 

 
 

Do tego łączenia się z Panem nic mi nie przeszkadza, ani rozmowa z bliźnimi, 
ani obowiązki żadne, chociażbym miała nawet załatwić nie wiem jak ważne 
sprawy, to mi wcale nie przeszkadza: duch mój jest z Bogiem, wnętrzności 
moje są pełne Boga, a więc nie szukam Go za sobą.  
On, Pan, przenika duszę moją jak promień słońca czyste szkło. Z rodzoną 
matką, jak byłam w jej żywocie zamkniona, to nie byłam tak złączona aniżeli z 
Bogiem moim; tam była nieświadomość, a tu pełnia rzeczywistości i 
świadomość zjednoczenia. Widzenia moje są czysto wewnętrzne, ale więcej je 
rozumiem, a za to mniej umiem w słowach wypowiedzieć. (883) 
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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 
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 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



XXIV Niedziela Zwykła - 12 września 
6:00pm (sobota) +Jarosław Chlebowicz 
7:00am +Barbara Rudny w 16 rocz. śmierci, +Katarzyna 

Kozioł w 6 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny 
Grzesiakowski i Kozioł 

9:00am O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Stanisława 
Piaseckich w 39 rocz. ślubu 

11:00am +Stanisław Kiernia 
1:00pm ++Jan i Maria Granat 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Ryszarda i Doroty 

Dąbrowskich w 1 rocz. ślubu 
 
Poniedziałek  – 13 września, św. Jana Chryzostoma 
8:00am +Wacław Krzywicki i za jego zmarłych rodziców 
8:00pm +Stanisław Kiernia 
 
Wtorek  – 14 września, Podwyższenie Krzyża 
8:00am +Stanisław Kiernia 
7:00pm +Antoni Klimczuk w 32 rocz. śmierci 
 
Środa  - 15 września, MB Bolesnej 
8:00am +Stanisław Kiernia 
7:00pm +Helena Klimczuk w 2 rocz. śmierci 
 
Czwartek - 16 września, św. Korneliusz i Cypriana 
8:00am +Stanisław Kiernia 
7:00pm +Józef Stary w 5 miesięcy po śmierci 
 
Piątek - 17 września 
8:00am +Bogusława Dziadkowiec -Morlo 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 
Sobota – 18 września 
8:00am +Stanisław Kiernia 
9:00am +Henryk Starnawski 
 
XXV Niedziela Zwykła - 19 września 
6:00pm (sobota) +Ludwik Angielczyk w 4 rocz. śmierci 
6:00pm (sobota) +Piotr Jakub Jamczewski 
7:00am +Wincenty Górz i +ks. prałat Tadeusz Wincenciak 
9:00am +Stanisław Kiernia 
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Ignasia z 

ok. 6 urodzin 
1:00pm O Boże łaski i błogosławieństwo na rozpoczęcie 

XXIV Niedziela Zwykła - Mk 8,27-35 
Kontemplujac Liturgię słowa dzisiejszej niedzieli, najpierw 
zajrzyjmy do fragmentu z listu św. Jakuba. Apostoł stara się 
wytłumaczyć pierwszym chrześcijanom na czym powinna 
polegać ich wiara.  
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii - na czym więc polega 
nasza wiara? Odpowiedź jest bardzo prosta - na naszych 
dobrych uczynkach wobec innych. Św. Jakub pisze: "Jaki z 
tego pożytek bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że 
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?” (Jk 2,14). Czyli 
Apostol uczy nas, że wiara człowieka bez uczynków jest 
martwa. 
Dlaczego w naszej wierze uczynki są tak ważne? Tutaj 
zasady są następujace: To, co czynimy innym, najwięcej 
daje nam samym. Okazanie dobroci, okazanie miłosierdzia 
innym, nie tylko zdobywa ich serca, ale nade wszystko 
zdobywa serce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo 
przecież kiedyś, każdy z nas stanie przed Panem i 
wtedy  będzie chciał usłyszeć te piękne słowa: "Dobrze sługo 
dobry i wierny, wejdź do radości swojego Pana". 
Kim jest dla nas Jezus Chrystus? Za kogo Go 
uważamy?  Św. Piotr odpowiedział w dzisiejszej Ewangelii, 
że Jezus jest Mesjaszem, czyli naszym Zbawicielem. 
Odpowiedź była fantastyczna. Ale co się dalej dzieje? 
Chrystus zaczyna tłumaczyć Apostołom, w jaki sposób zbawi 
człowieka, że "będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie 
odrzucony przez starszych, arcykapłanow i uczonych w 
Piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach 
zmartwychwstanie". Tego już Piotr nie rozumiał i posunął się 
nawet do upomnienia Pana Jezusa, żeby tak nie mówił. 
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nowego roku szkolnego dla nauczycieli i uczniów Szkoły 
Polskiej im. św. Faustyny 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Za zmarłych z rodziny Idziak, Gontarek, Lenkiewicz i 

Paluch 

12 września 

Pierwsze czytanie: Iz 50,5-9a 
Drugie czytanie: Jk 2,14-18 

Ewangelia: Mk 8,27-35  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-09-12
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-09-12
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-09-12
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Zobaczmy, Piotr chciał rządzić i dlatego usłyszał bardzo 
ostrą odpowiedź: "Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz 
po Bożemu, lecz po ludzku." (MK 8, 27-35). 
Jakże ważne jest, abyśmy w naszym życiu myśleli po 
Bożemu, a nie po ludzku. Jakie jest to Boże myślenie? 
Zostało ono przedstawione w ostatnim fragmencie dzisiejszej 
Ewangelii. "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je". 
W czasie Mszy św. poprośmy Chrystusa o łaskę zrozumienia 
naszego życia, by nasze myślenie było Bożym myśleniem, z 
którego wyniknie zaparcie się siebie  i piękne naśladowanie 
Chrystusa w naszej  codzienności.  
Dzisiaj w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Przez 
wstawiennictwo nowych polskich błogosławionych módlmy 
się o łaskę silnej wiary.  ks. prob. Andrzej Maślejak SChr 

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 09/05/2021 
• Składka: $7,361.00 
• Spłata długu: $6,503.00 
• Pledges: $145.00  
• Kawiarenka: $300.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w 
niedzielę: 19 września: Emma M. 
Wittmann; w niedzielę, 26 września: 
Adriana Krys Iwanicki, Alicja Kopciński, 
Emilia Anna Babicz, Anastazja Maria 
Lupa; w niedzielę, 10 października: 
Nicko Marco Pniaczek, Maxim Jakub 
Sumara. 
 

Od października wznowione są 
spotkania przed chrzcielne dla rodziców i 
chrzestnych. 
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 6 października, o godz. 7:45pm w 
kaplicy św. Faustyny w kościele. 
 

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 
25 września: Anna Krokowska i 
Sebastian Żurowski. 
 

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

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... 

http://www.milosierdzie.us
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Kurs przedmałżeński 
„Jak zbudować szczęśliwe małżeństwo”  
M a ł ż eń s t wa  ze  wsp ó ln o t y 
Domowego Kościoła zapraszają na 
w y j ą t k o w y  K U R S 
P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I  d l a 
narzeczonych. Cykl ośmiu spotkań 
rozpocznie się 23 października 
2021 r. w naszej parafii. Kurs ma 
c h a r a k t e r  i n t e r a k t y w n y c h 
warsztatów przygotowujących do zawarcia sakramentu 
małżeństwa  i budowania wspólnego życia.  
 

Spotkania poprowadzą małżeństwa, które będą dzielić się 
swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami 
jak zadbać o najważniejszą inwestycję: MAŁŻEŃSTWO. 
 

Zapisy: Biuro parafialne: (630)268-8766 lub Tomek (773)457

-8354, Diana (773)290-0041. 

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 oo godz. 8:30am do 
5:30pm.  

Piknik parafialny 

 

W niedzielę, 26 września 2021 zapraszamy do 
naszej parafii na Jesienny Piknik. 
Rozpoczynamy już o 9am. Czeka na nas wyśmienita kuchnia 
domowa, wiele atrakcji i zabaw dla dzieci, loteria fantowa 
oraz doskonała oprawa muzyczna.  
Zachęcamy do zarezerwowania sobie terminu w swoim 
kalendarzu. 

Zapisy do chóru parafialnego 
Chór  im. św. Jana Pawła  II   przy  naszym 
Sanktuarium  zaprasza młodzież, panie  i 
panów  do  wzmocnienia  Chóru.  
Prosimy o zgłaszanie się do pana 
organisty: Zbigniew Blicharz (773)616-
9284. 
 

Prapremiera „Kantata Życia” 
Wiersze – ks. Zygmunt Ostrowski SChr 
Kompozytor – Piotr Pałka 
Dyrygent – Zbigniew Blicharz 
 

Wykonawcy: 
• orkiestra kameralna, 
• soliści,  
• recytatorzy. 
 

Chór Miłosierdzia Bożego – Lombard, IL 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

sobota 25 września 2021 r., godz. 4:00 p.m. 
 

Bilety do nabycia: 
• Polska Misja Świętej Trójcy; Parafia pw. św. Władysława: 

od 8 do 20 września 
• Sanktuarium Miłosierdzia Bożego: od 8 do 23 września 
 

Cena: dorośli $15.00, młodzież od 12 lat - $10.00 
 

Ilość miejsc ograniczona 

Oaza Dzieci Bożych 
s. Małgorzata i s. Magdalena zapraszają 
dzieci na spotkanie Oazy Dzieci Bożych. 
 

Pierwsze spotkania:  
• 23 września dla dzieci w wieku 11-

14 lat. 
• 30 września dla dzieci młodszych 6-

10 lat. 
 

Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 6:30pm w 
Centrum Pastoralnym. Co drugi czwartek dla każdej grupy. 



Niedziela 12 września 2021 - Beatyfikacja ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety 
Róży Czackiej w Światyni Bożej Opatrzności w 
Warszawie. 

Bł. Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) był 

prymasem Polski w latach 1948-1981. Ze względu na zasługi 
nazwany został Prymasem Tysiąclecia. Mąż stanu, obrońca 
praw człowieka, narodu i Kościoła, doktor prawa 
kanonicznego, publicysta, kaznodzieja, kapelan 
duszpasterstwa Wojska Polskiego. 
 

Bł. matka Elżbieta Róża Czacka (1876 - 1961) 
Pochodziła z rodziny arystokratycznej. W wieku 22 lat 
straciła wzrok. Podjęła wówczas decyzję, że nie zamknie się 
w swoim cierpieniu, ale ofiaruje swoje życie innym 
niewidomym. Po latach rozpoczęła drogę życia zakonnego i 
założyła nowe Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba osobom 
niewidomym. Stworzyła Laski – ośrodek szkolno – 
wychowawczy dla niewidomych, miejsce szczególne nie 
tylko ze względu na wymiar edukacyjny i charytatywny ale 
również duchowy. 

 

Fragmenty artykułu Wincentego Łaszewskiego - 
"Wielka Nowenna przed Millenium Chrztu 
Polski" - Niedziela Nr 9, 1 marca 2020 
Kard. Wyszyński napisał śluby - Jest w ich mowa o tym co 
damy my Polacy Bogu przez ręce Maryi. Ludzie wołają: 
przyrzekamy i zobowiązują się do przeprowadzenia w Polsce 
duchowej rewolucji. Prymasowi chodziło o jedno, aby Polacy 
nawet w środowisku komunizmu zmienili swoje domy i swoją 
Ojczyznę w krainę Bożego prawa. 

 

Wiara Prymasa 
Wierzę, ze Bóg jest wiekszy od największej ideologii. Wierzy 
w Boga nieobojętnego, czego gwarantem jest Matka Boża z 
Jasnej Góry. Dlatego wiąże swój program ratowania 
Ojczyzny i rodaków z Maryją. Wierzy, że z pomocą Maryi 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

będzie można zatrzymać komunistyczny program ateizacji 
społeczeństwa. Wie, że nie wolno dopuścić do przejęcia 
władzy nad duszą rodaków przez ateistyczne idee, których 
celem jest stworzenie człowieka socjalistycznego. 
Co nas zdumiewa u Prymasa: on wierzy, że swoim 
programem opartym na Maryi zdoła powstrzymać 
komunistów, by nie zbudowali homo-sovieticus. Jaki cel mieli 
komuniści? Oni chcieli stworzyć nowy rodzaj człowieka, 
człowieka sowieckiego, czyli człowieka pracy, odciętego od 
przeszłości, wykorzenionego i wyzutego z religii, człowieka 
pozbawionej własnej osobowości i zdolności samodzielnego 
myślenia. Wyszyński mówi stanowcze "nie" temu 
programowi i pisze swój własny Maryjny Manifest. (Śluby 
Jasnogórskie). Nakreślone przez niego cele są sprzeczne w 
każdym punkcie z ideologią komunistyczną. Jest 
przekonany, że skoro drogą Kościoła jest naśladowanie 
Maryi, zwycięstwo będzie udziałem ludzi wierzących. 
Kilka tygodni po wyjściu z więzienia Prymas woła do 
Polaków: "Oby każde słowo Przyrzeczeń Jasnogórskich 
weszło w naszą krew, w nasze myśli, wolę i uczucia, w każdy 
czyn nasz, w całe życie narodu”. 

 

Homo Christianus 
Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego muszą być wykonane i 
muszą zaowocować pojawieniem się nowego człowieka - 
Homo Christianus. Musimy jako naród zaświadczyć, że duch 
Ewangelii jest duchem Narodu. Polak ma być 
chrześcijaninem w drżeniu serca, w poruszeniu myśli i w 
porywie woli. Serca nasze maja być chrześcijańskie, myśli 
nasze mają być chrześcijańskie i wasza wola tak samo. 
Dlaczego? Bo pierwszym homo christianus była Maryja. Ją 
naśladujcie. 
Co uczynił Prymas:  napisał Śluby Jasnogórskie Narodu 
Polskiego oraz Wielką Nowennę przed Millenium Chrztu 
Polski. Widzimy, jak Prymasowi chodzi o chrześcijańską 
rewolucje. On chciał ratować Naród Polski przez Maryję. 
Po co napisał 9-letnią nowenne, kiedy był uwięziony? Aby 
naród wyprosił sobie łaskę zachowania wiary, zwycięstwo i 
wolność Kościoła. Jaki jest więc plan duszpasterski Kościoła 
przed Millenium - gruntowna przemiana ducha narodu. On 
wie, że ludzi pociagają przykłady i że trzeba się odwołać do 
warstwy uczuciowej i dlatego skierował uwagę na Maryję. On 
wierzy w rolę Matki Bożej w narodzie polskim, że Maryja nie 
jest tylko postacią historyczną, ale że działa w Kościele i 
narodzie także dziś. 
Przed Jasnogórkim obrazem Prymas powie: “Maryjo byłaś mi 
przez cały czas Mocą, Wytrwałością, Światłem, Oparciem, 
Pociechą, Nadzieją i Pomocą Nieustanną" 
Prymas wie, że droga ocalenia narodu jest związana z 
Maryją. Dzieci najlepiej się czują na kolanach matki. To 



 

nasze miejsce. Nie schodźmy z macierzyńskich kolan 
Maryi.Tam był ongiś Jezus, a dzis ustapił nam miejsca. 
Przecież powiedział: Oto Matka twoja. 

 

Komunistyczna antynowenna 
Rozpoczyna się nowenna, która ma w narodzie odrodzić 
chrześcijańskiego ducha. Jaka jest reakcja władz na ten 
program? Nie ma zgody na twój program Prymasie Polski, 
my mamy swój. 
Na pierwszy Rok Nowenny Prymas obrał następujace hasło: 
Wierność Bogu, Krzyzowi, Ewangelii, Kościołowi i jego 
pasterzom. W odpowiedzi władze organizują ogólnopolską 
akcję usuwania krzyży z przestrzeni publicznej. Uważają, że 
nowenna jest szkodliwa. Jednak Wyszyński mówi stanowcze 
" nie ". Trudno to zrozumieć, ale nie boi się konfrontacji. Nie 
cofa się ani o piędź. 
Komunistyczna antynowenna idzie za Wielką Nowenna jakby 
jak cień. Kiedy Kościół ogłasza hasło: "Naród wierny łasce", 
władze odpowiadaja wyrzuceniem religii z przestrzeni 
publicznej. 
Kiedy hasłem nowenny jest obrona życia, komuniści promują 
swobodę seksualną i ogłaszają ustawę zezwalajacą aborcję 
na życzenie. 
Gdy Kościół podejmuje hasło "Młodzież wierna Chrystusowi", 
komuniści ogłaszają program ateizacji młodego pokolenia, a 
na obozach i koloniach wprowadzają 
 zakaz praktyk religijnych. 
Gdy Kościół akcentuje sprawiedliwość społeczną, etos 
pracy, uczciwość i solidarność, komuniści zaczynają 
zamykać ludziom wierzącym drogę do awansu zawodowego, 
a nawet zwalczają ich w pracy.  
Kiedy Kościół rozpoczyna 8 rok nowenny i wypowiada walkę 
wadom narodowym, komuniści nasilają akcję rozpijania 
społeczeństwa i prześladują ruchy trzeźwościowe. 
Gdy ostatni rok nowenny przebiega pod hasłem "Weź w 
opiekę naród cały", władze ogłaszają blokadę Jasnej Góry i 
likwidują połączenia komunikacyjne z Częstochową. Ale 
Wielka Nowenna zostaje  przeprowadzona do końca. 
Idea Maryjnej odnowy moralnej narodu poprzez Wielką 
Nowennę zorganizowaną przez Prymasa okazała sie 
opatrznościowa. Wielka Nowenna nie miała i nie ma równych 
sobie w świecie. Historycy twierdzą, że wraz ze ślubami 
Jasnogórskimi była ona największym wydarzeniem 
świadczącej o zbiorowej samoświadomości narodu od czasu 
zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. 
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Szlachetna Paczka 
Spotkanie dla wolontariuszy odbędzie w Centrum 
Pastoralnym  w piątek, 17 września, o godz. 6pm 

 



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 i s. Magdalena Polak. 
 
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 
6:30pm 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 schol i i 
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.  
 
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. prob. Andrzej Maślejak 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. prob. Andrzej Maślejak 
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.   
 
Krąg Biblijny „Zacheusz” 
S p o t k a n i a  K r ę g u  B i b l i j n e g o 
„Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po wieczornej 
Mszy św.  (8pm) w Centrum 
Pastoralnym.  
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Z karty żałobnej 
W niedzielę, 5 września,  zmarł  w Polsce ks. 
Stanisław Brzostek SChr, lat 88, formator i 

ojciec duchowny wielu chrystusowców 

Wieczny odpoczynek  

racz dać mu Panie! 

Rekolekcje kapłańskie 
Od poniedziałku 13 września do piątku 17 września nasi 
Księża wyjeżdżają na rekolekcje kapłańskie. W tym czasie 
zastępować ich będzie ks. Bronisław Jakubiec, salwatorianin 
z Merrillville. 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
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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. prob. Andrzej Maślejak 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. Opiekun: ks. 
prob. Andrzej Maślejak SChr. 
 
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 
s z c z e g ó ł y  u  D o r o t y ,  e - m a i l : 
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. Opiekun: ks. prob. Andrzej 
Maślejak SChr. 
Natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego 
po Mszy św. o godz. 11am w Bibliotece Verburm. 
Odpowiedzialna Maria Mulica (847)476-5554. Opiekun: ks. 
Krzysztof Janicki SChr. 
 
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. 

• Szukam pokoju do wynajęcia z dostępem do kuchni i 
łazienki. Kontakt: Zofia (773)814-7779. 

• 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. 

• Poszukuję pomocy do opieki na kilka dni w tygodniu dla 
mojej starszej mamy, która mieszka w Naperville. Kontakt: 
Elżbieta (630)302-5741. 

• Poszukuję pomocy do opieki na każdy dzień i noc dla 
mojej teściowej włoskiego pochodzenia. Kontakt: Karen 
(630)986-8981. 

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)885-6147. 
 
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 we 
wtorek o godz. 8pm, w Centrum 
Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla 
wszystkich. Kontakt: (773)848-1821. 
 
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. 

mailto:pdw10@sbcglobal.net

