
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 

 
 
 
Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad to nie ma nic większego ani w 
niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest - miłować Boga, prawdziwa 
wielkość jest w miłości Bożej, prawdziwa mądrość jest - miłować Boga. 
Wszystko, co jest wielkie i piękne - w Bogu jest; poza Bogiem nie ma piękna ani 
wielkości. O mędrcy świata i umysły wielkie - poznajcie, że prawdziwa wielkość 
jest w miłowaniu Boga, O, jak bardzo się dziwię, że ludzie niektórzy sami siebie 
oszukują, którzy mówią: nie ma wieczności. 
Idę przez życie wśród tęcz i burz, ale z czołem dumnie wzniesionym, bo jestem 
dzieckiem królewskim, bo czuję, że krew Jezusa krąży w żyłach moich, a ufność 
swoją złożyłam w wielkim miłosierdziu Pańskim. (990 i 992) 
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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 



VI Niedziela Zwykła - 13 lutego 
6:00pm (sobota) ++Filomena i Walerian Michnowicz oraz 

Ludwika Karpuk 
7:00am +Andrzej Piaskowski 
9:00am ++Helena i Stefan Toton oraz Czesław Bizon 
11:00am +Władysław Mazur w 2 rocz. śmierci 
1:00pm +Beata Strojny w 9 rocz. śmierci 
1:00pm O szczęśliwy przebieg operacji dla Jessica Lacala 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Anny Kawa 
 
Poniedziałek  – 14 lutego 
8:00am +Wacław Dzwilewski w 3 rocz. śmierci 
8:00am +Mieczysław Marszałek 
7:00pm +Władysław Ramys w 3 rocz. śmierci 
 
Wtorek  – 15 lutego  
8:00am W intencji chorego ks. Mirosława Stępień 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marcina i Kasi Niepon 
7:00pm +Franciszka Sanczes 
 
Środa  -  16 lutego 
8:00am ++Maria i Marian Łapiński 
8:00am ++Józef i Franciszek Garbacz i zmarli ich rodzice 
7:00pm +Barbara Dudek i zmarli z rodziny Dudek i Jaworek 
 
Czwartek - 17 lutego 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
8:00am +Stanisław Pagacz 
7:00pm +Jan Małyszko  
7:00pm +Janina Girzyńska 
 
Piątek - 18 lutego 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Mayi Makarczuk w dniu 9 urodzin 
8:00am +Stanisław Żurek w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Bożena Wieczorek w 4 rocz. śmierci 
 
Sobota – 19 lutego 
8:00am +Stanisław i Adam Masłoń 
9:00am O dar mądrości dla siostry i o Boże 

błogosławieństwo dla Piotra i jego całej rodziny z ok. 
urodzin 

 
VII Niedziela Zwykła - 20 lutego 

VI Niedziela Zwykła - Łk 6,17.20-26 
Każdy z nas otrzymuje różne wskazówki, aby dowiedzieć się 
jak żyć i jak postępować. Cała sztuka i mądrość człowieka 
polega na tym, aby stosować się do właściwych wskazań. 
Prorok Jeremiasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu 
prezentuje nam dwie wskazówki. Pierwsza jest wskazówką 
ostrzegającą i brzmi następująco: "Przeklęty mąż, który 
pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą 
siłę, a potem od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny 
do dzikiego krzewu na stepie". (Jer 17,5) 
Druga wskazówka chwali mądrość i postępowanie człowieka. 
Prorok pisze: "Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w 
Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa 
zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku 
strumieniowi". (Jer 17,7) 
Za którą z tych dwóch wskazówek idziemy w naszym życiu? 
Cała duchowa walka człowieka toczy się pomiedzy dwoma 
biegunami: zaufać Bogu, czy zaufać tylko sobie, albo 
drugiemu człowiekowi. Człowiek jest istotą wolną, może 
wybrać to co mu się podoba. O czym jednak musi się 
pamiętać: z wolnością zawsze związana jest 
odpowiedzialność, czyli nie ma wolnosci bez 
odpowiedzialności za swoje czyny.  
Zobaczmy jak wielu ludzi odrzuca chrześcijański system 
wartości, mimo że są katolikami. Cała walka jaką mamy 
obecnie o aborcje skąd się bierze: z tego, że co innego mówi 
władza świecka a co innego władza koscielna, czyli Bóg. 
Kogo słuchać, za kim iść? 
Będąc katolikami szanujmy życie i zawsze opowiadajmy się 
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6:00pm (sobota) +Halina Bukat 
7:00am +Franciszek Matys w 10 rocz. śmierci 
9:00am Za zmarłych z rodziny Sołtys i Kosterkiewicz 
11:00am +Krzysztof Bernacki w 5 rocz. śmierci 
1:00pm ++Stanisława i Stanisław Rulka w rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Józef Święch w 2 rocz. śmierci 

13 lutego 
Pierwsze czytanie: Jr 17,5-8 
Drugie czytanie: 1 Kor 15,12.16-20 

Ewangelia: Łk 6,17.20-26  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-02-13
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-02-13
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-02-13


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

za życiem. Wszystkim tym, którzy uważają, że zasady wiary 
nie obowiazują w polityce, ekonomii, życiu rodzinnym i 
społecznym Chrystus w dziesiejszej Ewangelii mówi: "biada 
wam". (Mt 6,17-26). Jaka więc ma być nasza życiowa 
postawa: ufajmy Chrystusowi, bo On na krzyżu oddał za nas 
życie. Przykładem zaświadczmy, że można żyć tak, jak mnie 
o to prosi mój Pan Jezus Chrystus. ks. Andrzej Maślejak 
SChr, proboszcz 

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 

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. 

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... Myśli z książki Vittorio Messori - "Dlaczego 
wierzę" 
Czego według ciebie najbardziej potrzebuje Kościół 
dzisiaj? Zachowania wiary pewnej i trwałej, która jest jego 
prawdziwym i jedynym dziedzictwem. Kościół zawsze będzie 
żywotny i zawsze będzie przeżywał kryzys. Nigdy nie 
zabraklo i nigdy nie zabraknie zewnętrznych przeciwników i 
wewnętrznych sabotarzystów. Dzisiaj nie ma kryzysu struktur 
Kościoła, ale jest kryzys wiary Kościoła. A wiara zasadza się 
na zaakceptowaniu Chrystusa bez “jeśli” i bez „ale”. Gdyby 
znikła wiara w zgorszenie krzyża i szaleństwo krzyża, wiara 
w zmartwychwstanie, nastąpi upadek i pustka. Jeśli sól utraci 
swój smak, czymże ją posolić. Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Na czym polega grzech:  najgorszy nie jest katolik 
niespójny w tym co wierzy, ale w tym co robi. 
Jak działa Bóg – jak wchodzi w historię?  Zawsze działa 
przez pośredników. Cała historia chrześcijanstwa jest 
splotem tego co Boskie z tym co ludzkie, siły niebieskiej i 
ziemskich narzędzi, natchnień Stwórcy i dobrej woli 
stworzenia. 
Każdemu wcześniej, czy później zdarza się, że chce 
uporządkować życie. 
Co przywraca Bóg – prostotę, którą człowiek pogardzał. To 
jest nawrócenie. A wiara jest taka prosta. 
Nawrócenie – natchnąłem się na Tego, o którym Ewangelia 
mówi, że jest Miłością (J 4,8). Co zrozumiałem, że wszystko 
jest łaską, wszystko jest opatrznością, nic nie zdarza się 
przypadkiem, a Bóg Ojciec nie opuszcza żadnego swojego 
dziecka. 
Jestem przekonany, że w Piśmie św. znajduje się jakieś 
Słowo natchnione dla każdego z nas. W moim przypadku 
było to: przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście… (Mt 11,28).  

Donacje - Niedziela 02/06//2022: 
• Składka: $9,191.00 
• Spłata długu: $9,226.00 
• Pledges: $65.00 
• Składka dla Braci Albertynów: $15,470.00 
• Kawiarenka: $600.00  
• Sklepik: $3,279.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 
27 lutego: Mikołaj Paweł Tokarczyk, Izabella 
Bernice Dominguez, w sobotę, 5 marca: 
Emma Maria Krok. 

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! 

http://www.milosierdzie.us
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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/. 

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. 

 

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 26 
lutego: Izabela Mazur i Yanislav Shterev. 
 

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

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/. 

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: 

 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 dzieci I komunijnych: 
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.  

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.  



• Mały katolicki dom opieki w Palatine potrzebuje osób z 
dobrym sercem do pomocy w jadalni i na zmywarce, 
kucharza lub kucharki i portriera. Kontakt: Magdalena (224)
575-4066. 

• Rodzina zatrudni Panią do pomocy w pracach domowy 
na 2 lub razy w tygodniu - ok 9 godz/tydz. Osoby z 
Schaumburg i okolic. Kontakt: Marta (773)290-3361. 

• Do sprzedania działka 1/2 akra w atrakcyjnej lokalizacja 
w Glen Ellyn. Kontakt: Tomek (630)440-1060. 

• Potrzebna opiekunka do 3 miesięcznego chłopczyka w 
Chicago North i Damen. Praca od marca. Kontakt: Ewa 
(630)279-9000. 

• Potrzebna niania do 10 miesięcznego dziecka na dwa lub 
trzy razy w tygodniu w Winfield. Kontakt: Jacek (773)899-
0189 lub Kasia (630)506-3439. 

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

Czuwanie modlitewne w intencji ks. Mirosława 
Stepień SChr 
Czuwanie odbędzie się w czwartek, 24 lutego o godz. 7pm. 
Program czuwania: Msza św. w intencji ks. Mirosława o 7pm 
a po Mszy godzina adoracji. 

Podziękowanie od Sióstr  Sercanek 
Drodzy Parafianie 
W imieniu prowincji amerykańskiej Sióstr Sercanek, a 
szczególnie w imieniu naszych Sióstr misjonarek 
pracujących na Jamajce, pragnę złożyć serdecznie 
podziękowanie za Waszą hojność.  
 

Dzięki Państwa wsparciu uzyskałyśmy kwotę $5,895.00, 
która w całości będzie przeznaczona na zakup potrzebnych 
leków dla pacjentów naszej kliniki na Jamajce. 
 

Zapewniam o naszej pamięci w modlitwie w intencji Księdza 
Proboszcza i Waszej, drodzy przyjaciele. 
Sr. Klara Słonina, SSCJ, Przełożona prowincjalna 



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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