
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 

 
 
 
 
O Jezu mój, błagam Cię przez dobroć najsłodszego Serca Twojego, niech się 
uciszy gniew Twój i okaż nam miłosierdzie swoje. Rany Twoje niech nam 
będą zasłoną przed sprawiedliwością Ojca Twojego. Poznałam Cię, o Boże, 
jako źródło miłosierdzia, którym ożywia się i karmi wszelka dusza. O, jak 
wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ponad wszystkie przymioty Jego; 
miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, wszystko, co mnie otacza,  
o tym mi mówi. Miłosierdzie jest żywotem dusz, litość Jego jest nieprzebrana. 
O Panie, patrz na nas i  postępuj z nami według litości Twych niepoliczonych, 
według wielkiego miłosierdzia Twego. (611) 
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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 



Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 stycznia 
7:00am +Waldemar Sakowski 
9:00am +Wiesław Warzecha w 17 rocz. 

śmierci 
11:00am ++Marlena i Ryszard Bogacki 
1:00pm +Marian Bieszczad w 3 rocz. 

śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla 

wszystkich byłych i obecnych 
członków zespołu „Misericordia” 

 
Poniedziałek  – 10 stycznia 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm +Halina Sadowska w 23 rocz. śmierci 
 
Wtorek  – 11 stycznia 
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bogumiły i 

jej rodziny 
7:00pm +Natalia Daniłowska 
 
Środa  -  12 stycznia 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi Pajor 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla żony i córki 
 
Czwartek - 13 stycznia 
8:00am ++Bronisława Kuta i Weronika Marszałek 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Natalii Jurowskiej w dniu 12 urodzin 
7:00pm +Gertruda Koszyk  w 7 rocz. śmierci 
 
Piątek - 14 stycznia 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla dobroczyńców i rodziny Skrzynecki 
8:00am +Stanisław Tomyślak 
7:00pm +Władysław Jania w 5 rocz. śmierci 
 
Sobota – 15 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwo  i potrzebne łaski dla s. 

Bogusławy oraz pozostałych sióstr 
9:00am +Maria Kulasik 
6:00pm +Mieczysław Bronowicki w 2 rocz. śmierci 
 
II Niedziela Zwykła - 16 stycznia 

Niedziela Chrztu Pańskiego - Łk 3,15-16.21-22 
Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrztu Pana Jezusa. Na 
naukach przed chrztem dzieci pytam nieraz rodziców, 
dlaczego chcą ochrzcić swoje dziecko? Co odpowiadają? 
Niektórzy są zaskoczeni pytaniem. Inni zaś po głębszym 
zastnowieniu wyliczają następujace argumenty: skoro wiara 
jest czymś bardzo ważnym w życiu człowieka, to my jako 
rodzice chcemy dzieciom przekazać to, co jest dla nas 
ważne. 
Po za tym podpowiadam rodzicom: co jest istotą wiary? Jest 
nią posłuszeństwo Bogu. Skoro Pan Jezus odchodząc z tego 
świata powiedział do Apostołów "Idźcie na cały świat i 
nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego" to, co to dla nas znaczy, że Pana Jezusa 
się słucha,  Jemu się nie odmawia, tylko czyni to, o co On 
prosi. A On prosi, żeby człowiek się ochrzcił. Co mamy 
czynić pytali Apostołów pierwsi chrześcijanie. Musicie się 
ochrzcić. 
Czym jest chrzest - pierwszym sakramentem. Katechizm 
Kościoła Katolickiego mówi, że chrzest jest fundamentem 
całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i 
bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. 
A jak chrzest związany jest z wolnością człowieka? Co nas 
zniewala? Zniewala nas grzech. Każdy człowiek rodzi się z 
grzechem pierworodnym. Zobaczmy siłę sakramentu chrztu 
świętego - odpuszcza grzech pierworodny, a gdy się chrzci 
osoba dorosła, to również odpuszcza wszystkie grzechy. 
Popatrzmy również na skutki duchowe sakramentu chrztu 
św. Samo słowo chrzest oznacza zanurzyć. Zanurzyć w 
wodzie, to znaczy zanurzyć w Chrystusie, a jak w Chrystusie, 
to znaczy zanurzyć w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, po to 
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7:00am ++Zofia i Eugeniusz Zejdel w rocz. śmierci 
9:00am +Fryderyka Kubica 
11:00am +Roman Knapik w 6 rocz. śmierci 
1:00pm +Roman Szkodziński w 5 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Daniel Bozowski w 6 rocz. śmierci 

9 stycznia  
Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 
Drugie czytanie: Tt 2, 11-14; 3, 4-7 

Ewangelia: Łk 3,15-16.21-22  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-01-09
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-01-09
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-01-09
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aby się na nowo narodzić człowiekiem czystym i wolnym, 
człowiekiem duchowym. Dlatego najważniejszymi skutkami 
chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w 
Duchu Świetym. 
Patrzmy na chrzest jako na największy dar Boga dla 
człowieka. A dar się przyjmuje i za dar się dziękuje. Dlatego 
życie chrześcijanina ma być dziękczynieniem i uwielbieniem 
Boga. 
Chrzcimy dzieci, a na rodzicach i na wspólnocie Kościoła 
ciąży obowiązek i odpowiedzialność wychowania ich w 
wierze. Czy chcesz, żeby twoje dziecko było niewolnikiem 
grzechu i szatana? Drodzy rodzice, czy zdajecie sobie 
sprawę, że o przyszłości danego kraju decyduje wychowanie 
dzieci? Dlaczego taki atak na rodzinę, na Kościół? Aby 
rodzina i Kościół nie miały wpływu na wychowanie dzieci.  
Ludzie, którzy zawierzają się Jezusowi przez Maryję 
wymawiają takie słowa: "Ja, skruszony grzesznik, odnawiam 
i potwierdzam przed Tobą, Niepokalana Matko, 
przyrzeczenia mojego chrztu, wyrzekam się szatana i 
postanawiam iść za Chrystusem, jeszcze gorliwiej niż 
dotychczas." 
Oto nasze zadanie w życiu - prosić Matkę Najświętszą, aby 
pomogła nam wypełnić przyrzeczenia chrztu, aby pomogła 
nam wyrzec się szatana po to, abyśmy jeszcze gorliwiej niż 
dotychczas szli za Chrystusem, Panem naszego życia i 
śmierci.  Wtedy staniemy się upodobanymi dziećmi Pana 
Boga. "A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim Synem 
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".(Łk 3,22) ks. 
Andrzej Maślejk SChr, proboszcz 
 

Fragmenty z książki : Fulla Horak - "Święta Pani" 
Gdzie jest problem człowieka - Świat - to ludzie - i ci, 
budując sami sobie katastrofy, nieszczęścia i choroby, 
pragną zwalić winę na Boga. Bóg czyni tylko dobro. 
Wszystko co złe, czyni tylko człowiek przy pomocy szatana, 
ktory wezwany chętnie mu pomaga. Dlatego módl sie, by 
wszystkie słowa wypowiedziana przez Pana Jezusa, biedni, 
zbłąkani ludzie wreszcie zrozumieli i powtórzyli... nie wiedza 
biedacy, ze przez zrozumienie słów Jezusowych odrodziliby 
siebie i cały świat. 
Nie nauka wiedzie ludzi na manowce, tylko pycha, która 
nie pozwala małodusznemu człowiekowi szukać Boga. 
Nikomu nie broni Stwórca szukać, lecz aby znaleźć 
należy rozświetlić drogę. Cała wiedza bardzo jest krucha, 
tysiące teorii upadło, lecz Objawienia Boże są zawsze te 
same, słowa Jezusa sa żywe i świeże. 
Jakiego przekonania musi nabrać dusza człowieka? Że 
dusza jego zawsze będzie miłowala Boga i będzie to dla 
niego największe szczęście. 
Co to znaczy, że Bóg wybiera człowieka dla siebie? 

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, 
wie lkiego i  żarl iwego czc ic ie la 
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 
s y n o w s k ą  c z e ś ć  k u  M a r y i 
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... 

Ludzie wybrani, co to jest? Kim jest człowiek wybrany? 
Posłuchaj. Poszedł człowiek szukać grzybów, przeszedł cały 
las...Przyniósł sobie w torbie z kilkuset spotkanych grzybów 
tylko 10, bo wybral użyteczne a tamte zostawił. Niech sobie 
rosną. Tak Bóg spośród ludzi wybiera użytecznych, tych, 
których potrzebuje dla Siebie. Każe im zwrócić rozum ku 
górze… Daje im światło, by przejrzeli. Wyzwala powoli, Bóg 
najłaskawszy, wybranego człowieka z ziemskiego, 
materialnego pancerza głupoty. 
Wartość człowieka jest u Boga tym większa, im bardziej się 
zmienia, przełamuje i odradza, walczy z przeciwnościamim 
dla Jego miłości. 
Czy ciebie to nie dziwi, ze tylu ludzi pyta i pragnie wiele, a 
nikt nie zapyta o rzecz najważniejszą? Któraż to jest ta 
najważniejsza rzecz? Ta, ktora przyniesie szczęście. 
Powiedz wprzód tym, którzy pytają, że jedynie Jezus, 
poznanie Jego idei i miłości to klucz do otworzenia 
najwyższej Prawdy. W jaki sposób dojść do tego, jak 
zrozumieć Najlepszego Nauczyciela - o to nikt nie pyta i nikt 
zdaje sie nie wiedzieć, że tylko dobry Jezus ma w Swoim 
Sercu Najświętszym całe szczęście człowieka. Pan Jezus - 
Król najmędrszy i najlepszy, prześliczny dla nieba i ziemi, 
Pan Miłości, Ofiary i Przebaczenia. 
Który Król daje krew i ciało za swojego poddanego? 
Który Król przestępcy, najmarniejszemu wyrzutkowi otwiera 
miłośnie ramiona i oddaje życie dla jego Szczęścia? Który 
Król schodzi do swego poddanego, przebywa z nim, troszczy 
się o niego, bezgranicznie go miłuje i obsypuje łaskami - 
żądając w zamian tylko - serca? Który Król mieni sie bratem 
poddanego? Jezus - Jezus - Jezus. Nikt taki nie był, nie jest i 
nie będzie... 



Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 
15 stycznia: Jacek Daniel Rogoz. 

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

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 
Formalności związane z przygotowaniem do ślubu należy 
załatwiać w parafii, do której przynajmniej jedna strona jest 
zapisana. Narzeczeni nie zapisani do żadnej parafii muszą 
wcześniej dokonać tego zapisu w parafii, do 
której  uczęszczają na Mszę św.  
Więcej informacji  można znaleźć na stronie parafialnej: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/. 

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 
Nowy Rok  01/01/2022: 
• Składka: $6,399 
Niedziela 01/02/2022: 
• Składka: $9,429 
• Spłata długu: $15,610( w tym Christmas Offering) 
• Pledges: $495 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 
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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 informacje na temat przygotowania do Bierzmowania 
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/bierzmowanie/ 

Msza św. wprowadzająca w urząd proboszcza 
W niedzielę, 23 stycznia, podczas Mszy św. o godzinie 1pm 
odbędzie się instalacja ks. proboszcza Andrzeja Maślejaka 
SChr. Na tę uroczystość przybędzie do naszej parafii ks. 
biskup ordynariusz diecezji Joliet Ronald Hicks. Po Mszy św. 
odbędzie się spotkanie dla parafian w Kings Hall.   

Podatki 
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i rodziny, 
które chciałyby otrzymać informację o donacjach złożonych 
w roku 2020, prosimy o zgłoszenie telefoniczne w kancelarii 
u siostry Krystiany lub wypełnienie formularza i zostawienie 
w zakrystii. Zaświadczenie będzie do odebrania w zakrystii 
lub zostanie wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę 
zaznaczyć na przygotowanej formie. 

 

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2021 

 

Imię i nazwisko____________________________________ 

Adres ___________________________________________ 

________________________________________________

Numer parafialny:  _________________________________  

o  Odbiór osobisty w zakrystii 

o  Wysyłka pocztą  

http://www.milosierdzie.us


• Sprzedam antyczny bufet, stół, fotele skórzane, maszynę 
do szycia „Singer” 1933, antyczne zegary, meble 
ogrodowe. Kontakt: Ewa (630)279-9000. 

• 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. 

Pierwsza Komunia św. 2022 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św. 
Faustyny w Lombard odbędzie się  
• 30 kwietnia (klasy: 3A i 3B o godz. 

10am, a 3pA i 3pB o godz. 1:30pm)   
• 7 maja (klasy: 3C i 3wA o godz. 

10am). 
 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły Cz. Miłosza, 
Schaumburg oraz dla dzieci ze szkoły W. Sikorskiego, 
Addison odbędzie się: 
• 14 maja (grupa piątkowa Schaumburg i szkoła z Addison 

o godz. 10am, a grupa sobotnia Schaumburg o godz. 
1:30pm. 

 
Więcej informacji na temat przygotowania do Bierzmowania 
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/komunia-swieta/ 
 

Poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych 
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem 
przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się o godz. 7pm: 
• szkoła św. Faustyny: 

 7 lutego (poniedziałek) - gr. I (3A i 3B) 
 10 lutego (czwartek) - gr. II (3pA i 3pB) 
 14 lutego (poniedziałek) - gr. III (3C, 3wA) 
 

• szkoła Cz. Miłosza, Schaumburg i szkoła W. 
Sikorskiego, Addison: 
 15 lutego (wtorek) - gr. I - piątkowa 

Schaumburg i Addison 
 17 lutego (czwartek) - gr. II - sobotnia Schaumburg 
 

Prośby do rodziców: 
1. Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie. 

Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem 
przyrzeczeń chrzcielnych będzie kolejnym etapem do 
przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św. 

2. Prosimy, by przyjść na 6:40pm, by odebrać świecę i 
założyć okapnik oraz zaprowadzić dziecko do ławki na 
wyznaczone miejsce. 

3. Prosimy o zrobienie zdjęcia dziecku i przesłanie na 
email: parafiabozegomilosierdzia@gmail.com lub do ks. 
Krzysztofa czy s. Krystiany (telefon i email siostry jest na 
stronie szkolnej). Termin przesłania do końca lutego. 

4. Prosimy o kontakt z krawcową Elżbietą Dąbrowską 
(847)220-2818 po 15 lutym w sprawie przymiarki alb 
komunijnych.  

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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

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.  

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. 

 



PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 



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. 
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