
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. Klemens Dąbrowski 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 

 
 
 

 
Dziś w czasie Mszy świętej szczególnie byłam złączona z Bogiem i Jego 
Niepokalaną Matką. Pokora i miłość Dziewicy Niepokalanej przeniknęła 
duszę moją. Im więcej naśladuję Matkę Bożą, tym głębiej poznaję Boga. O, 
jak niepojęta tęsknota ogrania duszę moją. Jezu, jak możesz mnie jeszcze 
pozostawiać na tym wygnaniu, umieram w pragnieniu za Tobą, każde Twoje 
dotknięcie duszy mojej rani mnie niezmiernie. Miłość i cierpienie są razem, 
jednak nie zamieniłabym tej boleści spowodowanej przez Ciebie za żadne 
skarby, gdyż to jest boleść niepojętych rozkoszy, a zadaje te rany duszy ręka 
miłująca. (843) 
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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 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele  
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Lombard! 

 
Przeżywamy święta Bożego Narodzenia, które przypominają nam jak dobry jest Bóg,  

który przyszedł na świat, by podzielić się z nami swoją miłością.  
Jezus narodził sie, aby uczynić to, czego my sami uczynić nie możemy. Sami nie możemy się zbawić,  

sami nie możemy uwolnić się od zła, sami ani na milimetr nie możemy postąpić w dobrym.  
Wolność i pokój serca przynosi nam Jezus, Boży Syn, narodzony w Betlejem.  

W czasie Świąt podziękujmy Jezusowi za wszystko i jednocześnie przeprośmy,  
że bardzo często nie był On na pierwszym miejscu w naszych rodzinach.  

Uświadommy sobie, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy istotami pełnymi wad,  
ale nowo narodzony Jezus nadal nas kocha i zachęca nas,  

abyśmy się otworzyli  na Jego niemające granic miłosierdzie.  
Niech narodzony w Betlejem Jezus błogosławi Wam i Waszym Rodzinom.  

Zachwyćcie się życiem w bliskości z Bogiem i zadbajcie o swoje życie duchowe.  
Boży pokój i opieka Matki Najświętszej niech towarzyszy Wam każdego dnia w Nowym 2022 Roku,  

abyście mieli siłę pokonywać codzienne trudności.  

Drodzy Parafianie i Przyjaciele serdecznie dziękujemy za Waszą troskę o Sanktuarium,  
a w modlitwie każdego dnia polecamy Was Bogu.  

Ks. Andrzej Maślejak SChr, ks. Klemens, ks. Krzysztof , s Krystiana i s. Małgorzata. 

Wsród nocy cichej, w stajence lichej 
Bóg-Człowiek na sianku leży. 
Świeta Matula, oczka Mu stula, 
Bóg dzieli dolę pasterzy.  Król niezmożony opuscił trony. 

Słońce w noc ciemna się budzi. 
Nie przyszedł w krasie, 
krzyż przyjął na się 
Z Boskiej miłości do 

Jezu Maleńki! Przez krzyż Twej męki, 
Co Krwią Przeświętą ocieka, 
Błogosław nasze polskie poddasze, 
Spraw, by człek uznał człowieka.  
    Stanisław Stwora 



Niedziela Świętej Rodziny - 26 grudnia 
7:00am +Emilia Kuźniewska 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Pajor z ok. 

urodzin 
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Pawła Kisiel w dniu urodzin 
1:00pm +Mirosław Wójtowicz 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Marzeny i Mirka w rocz. ślubu 
 
Poniedziałek  – 27 grudnia, św. Jana Ap. 
8:00am Za parafian 
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Magdaleny Rechul w 32 rocz. urodzin 
7:00pm +Jan Małyszko 
 
Wtorek  – 28 grudnia, św. Młodzianków 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosław Stępień 
8:00am +Janusz Różański 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii i Czesława 

Małeckich w 29 rocz. ślubu 
 
Środa  -  29 grudnia 
8:00am +Jan Pośliński w rocz. śmierci 
8:00am Za dusze w czyśścu cierpiące 
7:00pm +Jan Merchut w 17 rocz. śmierci 
 
Czwartek - 30 grudnia 
8:00am +Anna Czyńska 
7:00pm +Józef Sosnówka w 30 rocz. śmierci 
7:00pm +Jan Małyszko 
 
Piątek - 31 grudnia 
8:00am +Józefa Remut w 30 rocz. śmierci 
8:00am O Boże błogosławieństwo  i potrzebne łaski dla ks. 

Piotra Nowackiego SChr 
7:00pm Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w rodzinie 

z prośbą o dalszą Bożą Opatrzność i błogosławieństwo  
 
Sobota – 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
9:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i 

Władysława Mucek w dniu urodzin i na nowy rok 
11:00am +Anna Czyńska 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Dawida Sobczak w 

dniu urodzin 

Niedziela Świętej Rodziny - Łk 2,41-52 
Zaprosić Boga do rodziny 
W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, 
gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los wielu współczesnych 
sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas przykład, jest miłość, 
która była w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy 
patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma stają nam 
rodziny, w których żyjemy. Przy okazji Świąt Bożego 
Narodzenia uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ich ważną 
rolę w naszym życiu. 
Małżeństwo, które jest sakramentalnym „przymierzem, przez 
które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego 
życia” (KKK 1601), stanowi fundament rodziny. Życie 
małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie na własną 
rękę. Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych 
rozmów, decyzji, rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim 
trzeba pochylać się nad chorym, planować swój czas, 
niedzielę czy wypoczynek. Z Nim oglądać film, korzystać z 
Internetu, z Nim przyjmować gości. Z Nim przeżywać 
poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z Nim zamykać oczy 
tym, którzy udają się do domu Ojca. Jeżeli o tym się 
zapomina, jeśli nie dopuszcza się Boga do codziennego 
życia w rodzinie, to rodzina zawsze stanie się „duchową 
pustynią”. 
Papież Benedykt naucza, że „kto się modli, nie traci czasu, 
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3:30pm Intencja zbiorowa 
6:00pm Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy nasze i 

całego świata 
 
Niedziela Trzech Króli - 2 stycznia, Objawienie Pańskie 
7:00am +Mieczysław Marszałek 
9:00am +Krystyna Poślińska w 27 rocz. śmierci 
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne 
1:00pm +Władysława w 8 rocz. śmierci  i + Jan Baltaziuk 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Gabrysi w dniu urodzin  

26 grudnia 
Pierwsze czytanie: 1 Sm 1, 20-22. 24-28 
Drugie czytanie: 1 J 3, 1-2. 21-24 

Ewangelia: Łk 2,41-52  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-12-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-12-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-12-26
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nawet jeśli wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i 
skłania nas jedynie do działania” (DCE 36). Pochłonięcie 
aktywizmem może prowadzić do tego, że modlitwa utraci 
swój charakter chrześcijański i swoją prawdziwą 
skuteczność. Jeśli jednak dostrzeżemy jej wartość, może 
stać się fundamentem w budowaniu małżeństwa i rodziny. 
Tak o modlitwie i porozumieniu w swojej rodzinie mówi 
Marta: Czymś wspaniałym jest powierzanie prowadzenia 
codziennej modlitwy dorastającym dzieciom, które coraz 
mniej zdają sobie sprawę z wagi tej modlitwy i nie pamiętają, 
że właśnie rozmowa z Bogiem, nie kolorowe czasopisma czy 
modne ciuchy to prawdziwa droga do szczęścia. W mojej 
rodzinie codziennie odmawiamy różaniec. Nieważne, że 
któreś z dzieci ma dużo lekcji, a rodzice zapracowani nie 
mają siły na odmówienie różańca. Zostawiamy wszystkie 
obowiązki codziennego życia i klękamy przed obrazem 
Jezusa lub Maryi, powierzając się w modlitwie różańcowej i 
odmawiając pacierz. 
Rodzice po długotrwałej praktyce kiedyś dali mi wybór chcąc 
sprawdzić czy naprawdę umiłowałam tę „łódź ratunkową”, 
pozwolili mi dokonać wyboru: „Jeśli chcesz możesz modlić 
się dzisiaj z nami, jeżeli nie to nie musisz. Nikt nie będzie na 
Ciebie krzyczał, ani Cię zmuszał. Dziś dajemy Ci wolny 
wybór”. Teraz wydaje mi się to oczywiste. ale wtedy mój 
wybór wydawał się rodzicom raczej niemożliwy. Kiedy już 
miałam powiedzieć, ze nie mam ochoty się dziś modlić coś 
zamknęło mi usta, a w głębi duszy usłyszałam słowa: 
„Pomódl się, Bóg Cię ukochał”. Odpowiedziałam: „Tak, 
modlę się z wami”.  
Wielu małżonków, którzy mają już za sobą długi staż 
małżeński, mówią, że wytrwali dzięki wsparciu i opiece 
Bożej. Dlatego wspólnie świętują imieniny, urodziny, a w 
rocznicę zawarcia małżeństwa zamawiają Msze Święte 
dziękczynne, by jednocześnie prosić dla siebie i swoich 
bliskich o łaski potrzebne na dalsze lata życia. W ten sposób 
przypominają sobie, że miłość jest „więzią doskonałości” i 
ona jedynie się liczy. ks. Leszek Smoliński 

Chrzest św. 
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 31 
grudnia: Agnieszka Peschak i Łukasz 
Banys. 

Przygotowujących się do sakramentu 
małżeństwa 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 

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 12/19/2021 
• Składka: $9,525 
• Spłata długu: $22,382.00( w tym Christmas Offering) 

• Pledges: $635.00 
• Kawiarenka: $700.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać! 

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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• Potrzebuję sprawny samochód do oddania lub za małą 
odpłatnością. Kontakt: Władysława (630)398-6545. 

• Naprawa i instalacja drzwi garażowych i silników. 
Kontakt: Krzysztof (773)968-6861. 

• Szukam pokoju z łazienką do wynajęcia w  okolicach 
Itasca. Kontakt: Leszek (847)338-7405. 

 

Nowi marszałkowie 
Potrzebujemy nowych marszałków do 
zbierania tacy w czasie Mszy św. Prosimy 
zgłaszać się 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/ 

I Komunia 2022 
Więcej infrmacje na temat przygotowania do 
Bierzmowania można znaleźć na stronie: 
https: / /mi losierdzie .us /sakramenty/
komunia-swieta/ 

Koperty na tacę z numerem parafialnym 
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.  

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.  

Porządek Mszy św. na czas Bożego Narodzenia 
• Niedziela św. Rodziny, 

26 grudnia – niedziela 
 Msza św.: 7am, 9am, 

11am, 1pm, 3:30pm, 
7pm 

 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia: 3pm 

• św. Sylwestra – 31 grudnia – piątek 
 Msza św.: 8am 
 Nabożeństwo dziękczynne za łaski otrzymane w 2021 

roku: 6pm 
 Msza św. na zakończenie 2021 roku zaraz po 

nabożeństwie 
• Nowy Rok, 1 stycznia 2022 – sobota 

 Msza św.: 9am, 11am, 1pm, 3:30pm, 6pm 
 Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

• Uroczystość Objawienia Pańskiego, 2 stycznia 2022 – 
niedziela 
 Msza św.: 7am, 9am, 

11am, 1pm, 3:30pm, 7pm 
 Koronka do Bożego 

Miłosierdzia: 3pm 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. 
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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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