
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 

 
 
 

 
 

W piątek, kiedy byłam w Ostroj Bramie w czasie tych uroczystości, podczas 
których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój 
spowiednik, kazanie to było o miłosierdziu Boży, było pierwsze, czego żądał 
tak dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu Pańskim, 
obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi 
zgromadzonych, jednak nie w równej mierze, jedni otrzymali więcej, a drudzy 
mnie. Radość wielka zalała duszę moja, widząc łaskę Boga.  
Wtem usłyszałam te słowa: Tyś świadkiem miłosierdzia Mego, na wieki  
będziesz przed tronem Moim jako żywy świadek miłosierdzia Mego. (417) 
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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 



XXVII Niedziela Zwykła - 3 października 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am Za zmarłych z rodzin Błachut i Topolski 
9:00am +Kazimierz Kielek 
11:00am ++Bożena i Stefan Wieczorek 
1:00pm +Franciszek Jeż w 12 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 
 
Poniedziałek  – 4 października, św. Franciszka z Asyżu 
8:00am Za parafian 
7:00pm ++Katarzyna i Stanisław, Józef, Zbigniew Skowron 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Wtorek  – 5 października, św. Faustyny Kowalskiej 
8:00am +Antoni Przeklasa w 5 rocz. śmierci 
7:00pm +Mariusz Jarosz w 8 miesięcy po śmierci 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Środa  - 6 października 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień 
8:00am +Stefania i Stanisław Wojdak  
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Czwartek - 7 października, MB Różańcowej 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy 

Sowińskiej 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Piątek - 8 października 
8:00am Dziękczynna za 55 lat małżeństwa Małgorzaty i 

Andrzeja z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
nieustanną opiekę Matki Najświętszej 

8:00am Dziękczynna za 39 lat małżeństwa Marii i Józefa 
Szczur  

7:00pm +Kazimierz Kielek  
 
Sobota – 9 października 
8:00am +Artur Szumilas w 4 rocz. śmierci 
9:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
 
XXVIII Niedziela Zwykła - 10 października 
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla rodziny Bernacki 

XXVII Niedziela Zwykła - Mk 10,2-16 
Nauka Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa z 
dzisiejszej Ewangelii tłumaczy nam jaki był zamysł Boga 
odnośnie człowieka. "Na początku Bóg stworzył ich jako 
meżczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i 
złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym 
ciałem." (Mk10,6-7) Bóg, który nas kocha ustanowił 
sakrament małżeństwa. Ludzie pobierają się, aby okazywać 
sobie miłość, a wzorem tej miłości jest zawsze Jezus 
Chrystus, który nas do końca umiłował. 
Gdzie jest największy problem dotyczący miłości? Dlaczego 
przykazanie wzajemnej miłości jest tak często łamane?  Tym 
problemem jest pożądliwość człowieka, która jest potrójna: 
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota.  Z 
pożądliwości rodzą się różne grzechy i teorie, które mają na 
celu obalenie nauczania Kościoła. Na czym to obalenie 
polega - na zalegalizowaniu deprawacji człowieka. Na 
przykład twórcy genderyzmu uczą nastepujacej zasady: nie 
walczcie wprost z Kościołem, ale seksualizujcie 
społeczeństwo, seksualizujcie dzieci, niech człowiek idzie za 
swoją zmysłowością, a wtedy będzie łatwo zniszczyć Kościół 
i wiarę w Boga.  
Jakie jest więc zadanie nas ludzi wierzących: należy robić 
wszystko, aby ratować małżeństwo i życie rodzinne. 
Małżonkowie, którzy przeżyli wiele lat małżeństwa i którzy 
mają za sobą różne kryzysy, gdy zostali zapytani, co im 
najbardziej pomogło w życiu małżeńskim i rodzinnym, 
odpowiedzieli, że wiara i modlitwa. 
Jaką więc prawdę pragnie nam przekazać nasza wiara 
odnośnie życia małżeńskiego? Z powodu grzesznej ludzkiej 
natury człowiek musi mieć świadomość, że miłość nie jest 
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9:00am +Kazimierz Kielek 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Anny i Damiana w 

18 rocz. ślubu 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Bogdana i Jadwigi 

Pajor 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Janina Malczewska w 1 rocz. śmierci 

3 października 
Pierwsze czytanie: Rdz 2,18-24 
Drugie czytanie: Hbr 2,9-11 
Ewangelia: Mk 10,2-16  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-10-03
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-10-03
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-10-03
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czymś gotowym, ale jest wielkim zadaniem dla każdej pary 
małżeńskiej. Mąż i żona muszą sie nieraz dobrze natrudzić i 
napracować, aby stworzyć udane małżeństwo. Warto się 
jednak trudzić - dlaczego? Bo szczęśliwe i udane 
małżeństwo jest jednym z największych błogosławieństw 
jakie człowiek może doświadczyć w swoim życiu. 
Polećmy dzisiaj Bogu wszystkie małżeństwa, a zwłaszcza te, 
którym jest bardzo ciężko. ks. Andrzej Maślejak SChr, 
proboszcz. 
 

Fragmenty z ksiązki Martin Pable - "Tajemnice 
męskiej duszy" 
Definicja duchowości – wszystko co pomaga nadać naszemu 
życiu sens i znaczenie. Duchowość jest rezultatem dobrego i 
religijnego wychowania. Duchowość, to jest poproszenie 
Boga, aby pomógł nam sobie poradzić z życiem pełnym 
problemów. 
Co mężczyznę skłania do odnowienia życia duchowego? 
Osobisty ból, rozczarowanie swoją rolą, oczekiwanie 
społeczeństwa, autentyczne pragnienie pełni. Współcześni 
mężczyźni często czują się rozdarci wewnętrznie oraz 
odizolowani od otaczającego ich świata. 
Czym jest duchowość? To ciągłe dążenie, by wzrastać w 
relacji z Bogiem. Duchowość to dążenie, to wizja życia i 
zgodny z nią konkretny sposób życia. To wybór 
ukierunkowany na działanie. To zadanie, które wypełniamy 
aż do chwili śmierci. 
Jaki jest pierwszy krok na drodze duchowości? Bóg 
zawsze wyciąga do nas rękę, zapraszając nas. 
Drugi krok – od nas zależy – możemy nie przyjąć, 
zignorować zaproszenie, albo odpowiedzieć na nie 
angażując się w osobistą relację z Bogiem. 
Przebudzenie 
To odkrycie miłości Bożej, rzeczywistej obecności Chrystusa 
w Eucharystii. To uświadomienie sobie, że w życiu musi 
istnieć coś więcej. 
Osobiste zaangażowanie (Trzeci krok) 
Co wtedy człowiek mówi: 
Panie pomóż mi żyć tak jak Ty chcesz. Trzeba się nauczyć 
radości posiadania osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. 
Musi być coś więcej, czyli duchowość powinna być źródłem 
energii, życiowej siły, a nie kulą u nogi. Co czyni osobiste 
zaangażowanie – wtedy człowiek stwierdza – myślę, ze 
wiedziałem dużo na temat Boga, a teraz to ja znam Boga. Bo 
co to jest duchowość? To jest pokój serca, bo wtedy człowiek 
w swojej głębi czuje się kochany i akceptowany. 
Łączyć duchowość z życiem (Czwarty krok) 
Umocniony obecnością Chrystusa i darami Ducha Świętego, 
meżczyzna jest gotów na czwarty krok: na stworzenie wizji 
stylu zycia zgodnego ze zobowiązaniem, jakie wynika z życia 

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 09/26/2021 
• Składka: $8,774.00 
• Spłata długu: $14,892.00 
• Pledges: $420.00  
 

• Piknik parafialny: $54,372.35 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

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... 

duchowego. Najpierw dzieje się to w umyśle, a potem w 
decyzjach. Zadajesz wtedy pytanie: Jak Bóg patrzy na ten 
problem. Jaki jest Jego stosunek do kwestii seksualności? 
Jak Bóg patrzy na moje małżeństwo, na moje dzieci. Czego 
uczy Chrystus o radzeniu sobie z trudnymi ludźmi. Wtedy się 
dostrzega, że nasze decyzje muszą być wspólne z wiarą. 
Duchowość – to znaczy dać Bogu prawo wymagać ode mnie 
czegoś więcej. Dlatego duchowość to nie gry albo zabawy, 
ale to trudna dyscyplina. 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w 
niedzielę, 10 października: Nicko Marco 
Pniaczek, Maxim Jakub Sumara; w 
niedzielę, 24 października: Robert 
Przemysław Młynarski, Emily Kuriata; w 
niedzielę, 14 listopada: Nela Marie Krol. 
 

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 
23 października: Weronika Tapa i 
Mateusz Maślanka. 
 

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

Kurs przedmałżeński 
„Jak zbudować szczęśliwe małżeństwo”  
Małżeństwa ze wspólnoty Domowego 
Kościoła zapraszają na wyjątkowy KURS 
PRZEDMAŁŻEŃSKI dla narzeczonych. 
Cykl ośmiu spotkań rozpocznie się 23 
października 2021 r. w naszej parafii. Kurs ma charakter 
interaktywnych 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. 

26 września 2021 odbył się Piknik Parafialny, 
dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy Pikniku 
oraz tym. którzy w nim wzięli udział.  

Highlander Improvements 
 Rafał Karkoszka 
Kings Hall Banquets 
Jolanta and Marek Gracz 
Jolanta and Marek Smoter 
Dr Michał Szczupak 
Dr Paweł Rzeszutek 
Advanced Cabinets Corp 
PLUS LLC - Katarzyna  
 Jankowski, tłumacz 
 przysięgły 
Damian's Remodeling 
Gold Stone Jewelery 
ABS Courier 
One Stop Insurance - 
 Beata Nitecki 
Polsko-Słowiańska Unia 
 Kredytowa 
Max-Car 
Alex Deli 
Alexandra Food 
Allegra Banquets 
Andy's Deli 
Baranowski Bakery 
Barbaras Deli 
Kinga Koziński, 
 Thermomix 
Dr Michael Lebiecki -
 Sparkling Dental 
Dr Bożena Ścigacz 
E&J Deli 
Farmers Insurance - Anna 
 Lebiecka Helma 
Hannas Bakery 
Helen's Deli 
J&J Trucking Enterprise 
Jolly Inn 
KD MARKET 

Kolatek Bakery 
Lowell Foods 
Ludwig Dairy 
Małgorzata Platek LMT 
Montrose Deli 
Northstar Foods 
Olympia Bakery 
Saladmaster  - Pawel 
 Wiktorko 
Salon Kosmetyczny - 
 Agata Zielinski 
SGSI Printing - Wojciech 
 Zebala 
Ewa's  Deli, Bloomingdale 
Smakowski Bakery 
Velvet Bakery 
White Eagle Deli 
Wiklanski Bakery 
My Polish Deli, Hanover 
 Park 
Opolska Restaurant 
Luxahaus and Beyond 
Irek Tomaszczyk, 
 Mechanik 
Kaczor and Associates 
Monika Sipiora, 
 HomeSmart 
 Connect 
Pan Ryszard Chłopek 
Pan Ryszard Zalewski 
Państwo Midura 
Państwo Szklanny 
Państwo Górz 
Państwo Mucek 
Państwo Ryndak 
Pani Irena Jarociński, 
 Mała  Wisła 
Anonimowi darczyńcy 



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 MChR. 
 

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 
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Nabożeństwa różańcowe  
W miesiącu październiku nabożeństwa 
różańcowe będą odbywały się w naszej parafii w 
następującym porządku:  
• dla dzieci w środy o godz. 6pm przy Centrum 

Pastoralnym ; 
• dla dorosłych od poniedziałku do piątku po Mszy św. 

wieczornej; w soboty i niedziele przed Mszą św. 
wieczorną. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  Bierzmowanie 2022 
Informacje na temat przygotowania do Bierzmowania można 
znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/sakramenty/
bierzmowanie/ 

I Komunia św. 2022 
Informacje na temat I Komunii św. w naszej parafii znajdują 
się na stronie: https://milosierdzie.us/sakramenty/
komunia-swieta/. 

Czuwanie za Polonię 

W duchowej łączności z naszymi Rodakami zgromadzonymi 
na Jasnej Górze chcemy modlić się za Polaków żyjących 
poza granicami Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich na 
czuwanie w piątek 15 października br. do kościoła pw. 
Świętej Trójcy w Chicago. 

  
PROGRAM CZUWANIA 

7pm  Wystawienie Najświętszego Sakramentu,Różaniec za 
 Polonię w różnych językach 
 MSZA ŚWIĘTA 
9pm  Rozważanie i Apel Jasnogórski 

  
Polska Misja Duszpasterska pw. Świętej Trójcy 
1118 N. Noble Street, Chicago, IL 60642 

Podziękowanie za zebrane pieniądze na operację 
Krzysia 
Pragniemy złożyć serdeczne „Bóg 
Zapłać” na ręce Księdza Proboszcza, 
Parafian i Gości parafii Miłosierdzia 
Bożego za okazaną hojność i dobre 
serce podczas zbierania funduszy na 
pokrycie kosztów operacji Krzysia 
Sarkowicza w ubiegły weekend. Kwota w 
wysokości $16,717 została przekazana 
na konto gofundme.com/Krzysiu 
Niech Pan Bóg Wam wszystkim 
błogosławi i obdarza wszelkimi łaskami. Z 
pamięcią w modlitwie podziękowania składają 
Krzysiu z Rodzicami, Rodzina i przyjaciele. 

Październik miesiącem szacunku dla życia 
Przez cały miesiąc październik do naszych gorących modlitw 
w obronie życia chciejmy dołączyć ofiarę chociaż jednego 
dnia postu, który ofiarujmy: za dzieci nienarodzone, za 
zagubione matki, za nawrócenie lekarzy i pielęgniarki we 
wszystkich klinikach aborcyjnych w naszej diecezji.  
Swój zamiar można potwierdzić wpisując się na dostępną 
listę przy wyjściu z kościoła. 

Z karty żałobnej 
W ostatnim tygodniu zmarł 
Mieczysław Kozak, lat 58. 
Rodzinie składamy wyrazy 
współczucia. 



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.  
 

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” 
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. 
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)

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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 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. 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. 
 

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. 

• Okazja na dom, sprzedaż w Westmont (55/Cass), 
murowany, odnowiony - 3 sypialnie, 2 łazienki, piwnica, 
garaż na dwa auta, działka 1 akr. Kontakt: Ewa (630)279-
9000. 

• Poszukuję pracownika mówiącego po angielsku do 
pomocy moim rodzicom. Kontakt: Roberta (630)853-8397. 

• Potrzebna pani do 2,5 letniego chłopca w Oak Brook. 
Od poniedziałku do piątku (8am-4pm). Kontakt: Joanna 
(630)888-1100. 

• Sprzedam skiefo elektryczne - 50 stóp i narzędzia 
kontraktorskie. Kontakt: Ryszard (630)441-8845. 

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