
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 
ks. Maciej Koczaj SChr - student 
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 

 
 
 
 

Córko, potrzebuję ofiary wypełnionej miłością, bo ta tylko ma przede Mną 
znaczenie. Wielkie są długi świata zaciągnięte wobec Mnie, mogą je spłacić 
dusze czyste swą ofiara, czyniąc miłosierdzie w duchu. (1316) 
Rozumiem słowa Twoje, Panie, i rozciągłość miłosierdzia, jakie ma jaśnieć w 
duszy mojej. - Jezus: Wiem, córko Moja, że je rozumiesz i czynisz wszystko co 
jest w twej mocy, ale napisz to dla dusz wielu,  nieraz się martwią, że nie mają 
rzeczy materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą 
ma zasługę miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani 
spichlerza, jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni 
miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień 
sądu. (1317) 
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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 



Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata - 21 listopada 

6:00pm (sobota) +Leokadia 
Chlebowicz 

7:00am Za zmarłych z rodziny 
Marszałek 

9:00am O Boże błogosławieństwo 
dla Księży i Braci z Towarzystwa Chrystusowego i dla 
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w dniu ich tytularnego 
święta 

11:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
1:00pm +Daniel Masłowski 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Sławomir Madej w 14 rocz. śmierci 
 
Poniedziałek  – 22 listopada, św. Cecylii 
8:00am Za parafian 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm +Leokadia Chlebowicz 
 
Wtorek  – 23 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am +Ida Grande 
7:00pm ++Maria Pawula, Janina Postawa, Jan Stolarczyk 
 
Środa  - 24 listopada, św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm +Sławomir Safin w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Rafał Małyszko w 6 rocz. śmierci 
 
Czwartek -25 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
10:00am Dziękczynna za wszelkie łaski, dobro i wysłuchane 

modlitwy w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
 
Piątek - 26 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am +Stanisław Giba 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Piotra Pruszyńskiego w dniu urodzin 
 
Sobota – 27 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
9:00am O łaskę powrotu dl zdrowia dla Yolandy Lara 
 
I Niedziela Adwentu - 28 listopada 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Ewangelii 
przyglądamy się ewangelicznej rozmowie pomiędzy 
Chrystusem a Piłatem. Człowiek w swoim życiu zawsze pyta 
tak, jak pytał Piłat: Czy Ty Chryste naprawdę jesteś Królem? 
Udowodnij mi to. A Chrystus ciągle, podobnie jak Piłatowi 
odpowiada: "Królestwo moje nie jest z tego świata.” (J 
18,36). 
Jakie jest więc królestwo Chrystusa? Jest to królestwo 
ducha. W tym królestwie nie zwycięża się siłą i przemocą, 
ale pokorą, ubóstwem, posłuszeństwem i modlitwą. W tym 
królestwie idzie się za prawdą, w tym królestwie walczy się o 
prawdę, nawet aż do oddania życia. W tym królestwie, każdy 
kto jest z prawdy słucha głosu Chrystusa (por. J 18,37). 
Drodzy Bracia i Siostry w waszym życiu wiary nie proście już 
więcej, aby Chrystus udowadnił wam, że jest Panem 
wszechświata, ale raczej proście o to, abyście wy w waszym 
życiu mieli siłę udowodnić Chrystusowi, że uznajecie Go za 
waszego Pana i Króla. Udowodnijcie, że wierzycie w 
Chrystusa jako jedynego waszego Pana. 
Jak macie to udowodnić? Naśladujcie Chrystusa i czyńcie to 
co On czynił. Starajcie się jak najlepiej Go poznać. Bo jeśli 
poznacie Boga, to znaczy poznacie wszystko, poznacie 
prawdę i tajemnicę wszechświata. Wtedy wasze niespokojne 
serce dozna ukojenia. 
Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla jest świętem 
patronalnym Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek 
Chrystusa Króla, dlatego prosimy was o modlitwę w naszej 
intencji. 
Niech Chrystus nasz Pan i Król uchroni nas od pokusy 
układania sobie życia bez Boga. Niech Maryja nasza 
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6:00pm (sobota) O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława 
Stępień 

7:00am +Władysław Laya 
9:00am +Mateusz Pelszyński w dniu urodzin 
11:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
1:00pm ++Leonora i Antoni Karwowski 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm ++Helena i Stefan Wróblewscy 

21 listopada 
Pierwsze czytanie: Dn 7,13-14 
Drugie czytanie: Ap 1,5-8 
Ewangelia: J 18,33b-37  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-11-21
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-11-21
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-11-21
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Przewodniczka w wierze i Gwiazda Nowej Ewangelizacji 
prowadzi nas ku swojemu Synowi, jedynemu Panu i Królowi. 
ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz. 

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.  
 

 
AKT OSOBISTEGO UZNANIA JEZUSA 

CHRYSTUSA JAKO KRÓLA I PANA 
Panie Jezu Chryste, Królu 
Wszechświata, Odkupicielu 
rodzaju ludzkiego, wejrzyj na 
nas korzących się u stóp 
Twoich. Tobie oddajemy 
cześć i uwielbienie. 
Przyrzekamy całym dalszym 
życiem swoim dbać o Twoją 
chwałę i zawsze dziękować Ci 
za Twoje nieskończone 
Miłosierdzie, które okazujesz 
z pokolenia na pokolenie. 
Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za 
naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś 
dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję 
ponownie przyrzekamy czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ 
naszej umiłowanej Ojczyzny. 
Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź 
KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej 
naszej wspólnoty, bądź PANEM wszystkich polskich 
rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie 
naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech 
przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi 
wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, 
Sprawiedliwości i Miłości. Prosimy o to Ciebie, Panie 
Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 

 

Myśli z książki Fulli Horak "Święta Pani" 
Kim jest człowiek -  I tak dziecino rozważaj sobie słowa moje, 
a Duch Święty wytłumaczy ci czem byłam żyjąc na ziemi. 
Tem samym, czym jest każdy najmizerniejszy człowiek. 
Wiedz o tym, że człowiek na świecie często nie przewyższa 
wartością małego zwierzątka, które instynktem więcej nieraz 
okaże wdzięczności Stwórcy niż człowiek o wolnej woli i 

nieśmiertelnej duszy.   

Tu w niebie jestem święta tylko dlatego, że wolę moją 
oddałam Panu. W tem wszystko się mieści. Na tę jedyną 
mądrość zdobędzie się człowiek wówczas, gdy Boga pozna, 
wierzy i kocha. Już wie skąd idzie siła. Wie, kto jest Panem. 
Wie o zapłacie wiecznej, wie, że innej drogi nie ma. I kiedy 

już to wszystko wie, nigdy się nie cofnie. 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 27 
listopada: Adam Orchowicz, Oliwier Daniel 
Hajduczenia; w niedzielę, 28 listopada: 
Sebastian Kruszewski, Sofia Anita Szczesny. 
 

 

Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 24 
listopada, o godz. 7:45pm w kaplicy św. Faustyny w 
kościele. 

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 11/14/2021 
• Składka: $9,597.00 
• Spłata długu: $6,545.00 
• Składka diecezjalna: $3,944.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać! 

http://www.milosierdzie.us
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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 27 
listopada: Cristin i Filip Orchowicz. 
 

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

Thanksgiving Day 
W czwartek, 25 listopada, 
w Dniu Dziękczynienia 
M s z e  ś w .  b ę d ą 
odprawione o godz. 8am i 
10am; adoracja Najśw. 
Sakramentu w kaplicy św. 
Faustyny rozpocznie się po Mszy św. o godz. 8am, a 
zakończy o 6:30pm. 
 

Biuro parafialne w czwartek będzie zamknięte. 

Adwent 
Od następnej niedzieli, 28 
listopad, rozpoczyna się 
Adwent.  
Roraty będą odprawiane 
o godz. 6am, dlatego w 
okresie Adwentu Mszy św. o godz. 8am nie będzie. 

Roraty 
Od poniedziałku, 29 listopada, 
odprawiane będą w naszej Parafii 
Roraty codziennie o godz. 6am.  
• M ł o d z i e ż  z a p r a s z a m y 

szczególnie w sobotę (godz. 
6am, a po Mszy św. śniadanko 
w Centrum Pastoralnym).  

• Dzieci zapraszamy szczególnie 
w środy na 7pm.  

 Dzieci będą dekorowały 
papierowy wieniec adwentowy. 
Ostatni element dekoracji będzie do zabrania w Święta. 

 Prosimy, by dzieci na każde roraty i Msze adwentowe – 
11am w niedziele, przynosiły serduszka z napisanymi 
dobrymi uczynkami i podpisane. Serduszka składamy w 
pustym żłóbku, będą też one wykorzystane do losowania 
15 figurek Matki Bożej. Figurki będą zabierane do domu i 
przynoszone na najbliższe roraty lub najbliższą Mszę św. 
adwentową. 

Rekolekcje adwentowe 
Parafialne rekolekcje adwentowe odbędą się w naszej Parafii 
w dniach od 3 do 8 grudnia. Wygłosi je o. Zbigniew Pieńkos 
CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago. 

Adwentowe Drzewko Życzliwych Serc 
Po raz kolejny w naszym kościele jest organizowane 
„Drzewko Życzliwych Serc". 
Jeśli masz pragnienie podzielania się z innymi, sprawienia 
komuś radości w nachodzące święta, weź karteczkę z 
choinki stojącej w przedsionku naszej świątyni. 
Zakup “Gift Card” w danym sklepie i 
przynieś ją do kościoła do niedzieli 23 
grudnia. 
Kartki z “Gift Card” lub gotówkę prosimy 
wrzucać do specjalnego pudełka 
stojącego przy choince. 
Będą nimi obdarowani potrzebujący  i biedni ludzie. Prosimy 
nie przynosić prezentów w innej postaci. 

Akcja Skarpetka 
Od  niedzieli 28 listopada do 12 grudnia 
odbędzie się zbiórka  KOCÓW, SKARPET, 
CZAPEK, SZALIKÓW i RĘKAWICZEK oraz 
HAND and FOOT WARMERS dla 
najuboższych i bezdomnych ludzi. Można 
też przynieść gift cards na 5$ do Dunkin 
Donuts albo McDonald.  

Najserdeczniejsze życzenia 
Księżom Chrystusowcom i Siostrom 
Misjonarkom Chrystusa Króla w dniu ich 
Święta Tytularnego życzymy, by 
Chrystus Pan zawsze królował w ich 
życiu i obficie im błogosławił, 
obdarzając  potrzebnymi łaskami. 
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• Szukam pokoju z łazienką do wynajęcia w  Itasca. 
Kontakt: Leszek (847)338-7405. 

• Potrzebna niania do dwójki dzieci w Lombard na trzy dni 
w tygodniu. Kontakt: Kasia (708)516-8264 

 

Nowi marszałkowie 
Potrzebujemy nowych marszałków do 
zbierania tacy w czasie Mszy św. Prosimy 
zgłaszać sie do Marka Stanisz (630)518-6560 

Bierzmowanie 2022 
Sakrament Bierzmowania odbędzie się 26 
marca:  
1. 10am – VIII piątkowa A; VIII piątkowa B; VIII 

sobotnia C 
2. 12pm – VIII sobotnia A; VIII sobotnia B; VIII Z 

(zoom) 
3. 2pm – Młodzież ze szkoły im. Czesława 

Miłosza i Młodzież ze szkoły Władysława 
Sikorskiego 

Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Witold 
Mroziewski. 
 

Więcej infrmacje na temat przygotowania do Bierzmowania 
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/bierzmowanie/ 

Poświęcenie książeczek dzieci komujnych  
Poświęcenie książeczek odbędzie się podczas Mszy św. o 
godz. 7pm: 
• 29 listopada (poniedziałek) – 3A i 3B – gr. I 
• 30 listopada (wtorek) – 3pA i 3pB – gr. II 
• 2 grudnia (czwartek) – 3C i 3wA – gr. II 
• 13 grudnia (poniedziałek) – grupa piątkowa Schaumburg i 

Addison – gr. I 
• 16 grudnia (czwartek) – grupa sobotnia 

Schaumburg – gr. II 
 

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

Koperty na tacę z numerem parafialnym 
Od soboty, 27 listopada, w przedsionku 
kościoła są do odebrania zestawy 
niedzielnych kopert. Bardzo serdecznie 
prosimy o ich odbiór. Koperty z numerem 
posiadają rodziny, które są zapisane do 
naszej Parafii. Osoby, które regularnie 
uczestniczą w życiu naszej wspólnoty, a dotychczas nie 
zapisały się do naszej Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły.  

Św. Mikołaj w parafii 
W niedzielę, 5 grudnia, przybędzie do 
naszej parafii św. Mikołaj.  
 

Zapraszamy wszystkie dzieci na 
spotkanie ze św. Mikołajem, który 
obdaruje dzieci drobnym prezentem.  
Spotkanie ze św. Mikołajem odbędzie 
się tego dnia po każdej Mszy św.  w 
naszym kościele. 

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, a w 
soboty od godz. 8:30am do 5:30pm.  

Prosimy, by nie przynosić rzeczy z poza wymienionych 
powyżej. 
Młodzież z naszej parafii wyjdzie na ulice Lombard i okolic, 
żeby dotrzeć do najbardziej potrzebujących i porozdawać te 
nasze dary. Serdecznie zapraszamy do poświęcenia czasu i 
włączenia się do pomocy.   



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 
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)
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.  
 

Zespół „Mała Wisła” 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca 
ludowego. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w 
godz. 5pm-6:30pm w Centrum Pastoralnym. Prowadząca: 
Irena Jarocińska (630)776-5401 
 

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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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