PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD

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

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

O Jezu, pragnę żyć chwilą obecną, żyć - jakoby ten dzień był dla mnie ostatni w
życiu: starannie wykorzystać każdą chwilę na większą chwałę Bożą, wyciągać
dla siebie każdą okoliczność tak, aby dusza odnosiła pożytek. Na wszystko
patrzeć z tego punktu widzenia, że bez woli Bożej nic się nie dzieje.
Boże niegłębionego miłosierdzia, ogarnij świat cały i wylej się nas przez litość
Serca Jezusa.
Wieczorem ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rąk i nóg, i boku spływała
krew przenajświętsza. - Po chwili rzekł do mnie Jezus: To wszystko dla
zbawienia dusz. Rozważ, córko Moja, co ty czynisz dla ich zbawienia. (11831184)
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I Niedziela Wielkiego Postu - 6 marca
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny
Dąbrowskiej z ok. urodzin
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Józia z ok. urodzin
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Sary w dniu urodzin
1:00pm O powołania kapłańskie i zakonne
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Henryka Wiatr
Poniedziałek – 7 marca
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii
8:00am O łaskę potomstwa dla córki
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Filipa Makarczuk z ok. 12 urodzin
Wtorek – 8 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla rodziny Bogusławy i
Jacka Kania
7:00pm O zdrowie dla córki Weroniki
7:00pm +Maria Wierzbicka w 13 rocz. śmierci
Środa - 9 marca
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Cecylia Pietroń w 1 rocz. śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Lucyny w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski
Czwartek - 10 marca
8:00am +Stanisław Marszałek w rocz. śmierci
8:00am +Marek Robenek
7:00pm +Marek Barżykowski w 6 rocz. śmierci
Piątek - 11 marca
8:00am +Maria Podsiadło
8:00am O nawrócenie ludzi i pokój na Ukrainie
7:00pm +Stefan Wieczorek w 3 rocz. śmierci

Sobota – 12 marca
8:00am +Danuta Czarnik
9:00am ++Alicja i Grzegorz Kępa
II Niedziela Wielkiego Postu - 13 marca
6:00pm (sobota) ++Jadwiga i Stanisław Grzybowski oraz

++Zdzisław i Łucja Grzybowski
7:00am +Celina Mentel w 21 rocz . śmierci i +Eugeniusz
Mentel
9:00am O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla Doroty Nosek z ok. urodzin
11:00am ++Stanisław i Józefa Łoniewski
1:00pm +Zdzisław Korbaś w 1 rocz. śmierci i +Janina
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Jakuba z
ok. 21 urodzin

6 marca

Pierwsze czytanie: Pwt 26,4-10
Drugie czytanie: Rz 10,8-13
Ewangelia: Łk 4,1-13

I Niedziela Wielkiego Postu - Łk 4,1-13

W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane
popiołem. Pochyliliśmy się przed kapłanem, który
przypomniał nam słowa z księgi Rodzaju (3,19), że prochem
jesteśmy i w proch się obrócimy. Na rozpoczęcie Wielkiego
Postu, przypomnijmy sobie historię nawrócenia mieszkańców
Niniwy. Podobnie jak oni jesteśmy wezwani, aby się
nawrócić i uwierzyć w Ewangelię.
Co robić, aby uratować swoją duszę? Co robić, aby moja
wiara była mocniejsza? Jak sobie poradzić z tymi
niezliczonymi pokusami, które mnie atakują?
Popatrz na Chrystusa z dziesiejszej Ewangelii. Był kuszony
przez szatana, był namawiany, by poszedł jego drogą. (Łk
4,1-13) To co Chrystus odpowiedział szatanowi jest dla
Ciebie najważniejsze. Pokusa pierwsza - "Nie samym
chlebem żyje człowiek" - zobacz na swoje życie, jak łatwo się
zagubić i zapomnieć o swojej duszy. Pokusa druga - "Panu
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz"- zobacz na swoje życie i przeproś, że nie
służyłeś Bogu z całego serca. Pokusa trzecia "Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga
swego" - zobacz, kiedy bardzo cię diabeł atakuje nie paktuj z
nim, ale zdecydowanie wypowiedz słowa: "Idź stąd szatanie
przeklęty, bo tu mieszka Jezus święty."
Nikt z nas nie potrafi sam sobie poradzić z siłą grzechu i
pokusy. Dlatego z pokorą wyznaj Chrystusowi swoją słabość
i poproś Go, aby ci pomógł przezwyciężyć pożądliwość ciała,
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oczu i pychę żywota. Odpraw dobrą spowiedź wielkopostną,
bo "kiedy zbliżasz się do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam
w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko
kapłanem, lecz sam działam w duszy." Czy chcesz uratować
swoją duszę ? Postaraj się w Wielkim Poście odpowiedzieć
na to pytanie.

Duchowy program na Wielki Post

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!
Nasze życie duchowe to rezygnacja z wielu rzeczy i dlatego
na Wielki Post proponujemy Wam następujący program:
• Zrezygnuj z narzekania - skoncentruj się na wdzięczności.
• Zrezygnuj z pesymizmu - stawaj się optymistą.
• Zrezygnuj z gorzkich sądów - myśl życzliwie.
• Zrezygnuj z nadmiernej troski - zawierz Opatrzności
Bożej.
• Zrezygnuj ze zniechęcenia - bądź pełen nadziei.
• Zrezygnuj z zawziętości - powróć do przebaczenia.
• Zrezygnuj z nienawiści - odpłacaj dobrem za zło.
• Zrezygnuj z gniewu - bądź cierpliwszy.
• Zrezygnuj z małostkowości - stawaj się dojrzalszy.
• Zrezygnuj ze smutku - raduj się pięknem, które jest wokół
ciebie.
• Zrezygnuj z zazdrości - módl się o ufność.
• Zrezygnuj z obgadywania - kontroluj język.
• Zrezygnuj z grzechu - wracaj do cnoty.
• Zrezygnuj ze zrezygnowania - wytrwaj.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, postarajcie się w czasie
Wielkiego Postu wprowadzić w życie ten program. Szatan
będzie was kusił, żebyście nie zrezygnowali z narzekania,
zawziętości, nienawiści, gniewu, itd., ale go nie słuchajcie.
Ewangelia dzisiejsza mówi nam o tym, jak Jezus był kuszony
na pustyni. Dlatego w czasie Wielkiego Postu gorąco proście
Chrystusa, by Wam pomógł zrezygnować z grzechów i wad,
które chcą zniszczyć waszego ducha. Służcie Bogu z całego
waszego serca. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

Myśli z książki - Moje życie w bliskości Oja Pio Cleonice Morcaldi
Zapamiętaj to sobie, że kto słucha, ten nie upadnie, kto jest
posłuszny, ten będzie śpiewał pieśń zwycięstwa.Zagubiona
dusza zawsze w Bogu znajdzie drogę ucieczki w każdej
trudności.
Cleonice zadała O.Pio następujace pytanie: Wybacz mi
Ojcze przez miłość do Boga. Czy koronę cierniową masz
przez całą Mszę? Tak. A także przed i po. A więc jak długo?
Przez cały dzień. Zechcesz w końcu przyjąć do zrozumienia,
że korony nie zdejmuje się nigdy? Za jakie grzechy
wynagradzasz Panu Jezusowi koroną cierniową? Za
wszystkie, a zwłaszcza za grzechy popełnione myślą.

Podczas męki wyrywano Panu Jezusowi włosy. Czy ty
również to cierpisz? Mnie miażdżą nawet kości. Czy podczas
Mszy przeżywasz też biczowanie? Tak, a nasila się ono
podczas konsekracji i komunii. Kiedy doświadczasz śmierci?
W komunii św.
Czy Matka Bolesna ci towarzyszy? Czy jest zawsze podczas
świętej ofiary? Czy może Matka nie interesować się swym
dzieckiem? Jest Ona i cały raj. Dlaczego cały czas płakałeś
podczas trzech Mszy św. na Boże Narodzenie. Znowu mnie
o to pytasz. Pomyśl o przerażającej tajemnicy mszy. Jeden
Bóg staje sie ofiarą za ludzi, którzy Mu urągają. Nie wiesz,
że cały raj wylega na ołtarz.
Demon nie przestaje mnie atakować. Mówi: niepotrzebnie
przejmujesz się miłością Boga. I tak pójdziesz do piekła. Co
jej poradził O. Pio: Ty mu odpowiedz: "Ufam w Boże
miłosierdzie. Gdy pójdę do piekła nie będę mogła go kochać,
dlatego wolę Go kochać teraz, zanim mnie tam weźmiesz".
Zobaczysz, że się nabierze i odejdzie.
Pewnego razu podczas spowiedzi zapytałam Ojca, ile
różańców odmawia kazdego dnia. - Sto osiemdziesiąt. tj.
sześdziesiąt pełnych różańców, każdy po trzy części. I
potem mogę odpocząć. Jak to możliwe, żeby ich tyle
odmówić? zdziwiłam się. A jak to możliwe, żeby nie
odmówić? Zapytal. Odmawiasz nawet nocą? Oczywiście odparł.
Gdy podarował mi różaniec powiedział: powierzam ci skarb,
umiej to docenić. Pomóżmy duszom w czyśćcu, zakończmy
ich więzienie… Módl się, kto się dużo modli, nieustannie się
zbawia. Czy istnieje piękniejsza modlitwa i najchętniej
wysłuchiwana przez Najśw. Dziewicę od tej, której sama nas
nauczyła?

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 - Niedziela 02/27//2022:

Składka: $8,850.00
Spłata długu: $8,223.00
• Pledges: $295.00
• PayPal od 11/23/2021 do 03/02/2022: $2,594.53
•
•

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!
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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...
Modlitwa o pokój

Pamiętajmy w swoich modlitwach, by
wypraszać pokój i wolność na Ukrainie.

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają: w niedzielę,
13 marca: Lilianna Natalie Polak, Anthony
Wiertek, w sobotę, 19 marca: Henry Kieżel.
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/.

Warsztatu małżeńskie

Parafia Bożego Miłosierdzia w
L o m b a r d z a p r a s za w s z y s t k ie
małżeństwa na warsztaty, których
celem jest uświadomienie
uczestnikom, że różnice między nimi
nie są błędem w systemie, ale jego
integralną częścią - są po prostu
NATURALNE; że MIŁOŚĆ, JEDNOŚĆ
i więź nie są dane, ale zadane i powinny być budowane
przez codzienny wysiłek.
Warsztaty odbędą się w dniach 8, 9 i 10 kwietnia. W
programie konferencje i prace w parach, które umocnią,
pogłębią oraz odnowią wasz Sakrament Małżeństwa. W
sobotę zapewniamy obiad.
Po więcej informacji proszę dzwonić do Diany (773)2900041.

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.

Próba do Bierzmowania:
• 21 marca godz. 5pm – poniedziałek; klasy 8 ze
szkoły Cz. Miłosza i W. Sikorskiego,
• 21 marca godz. 8:15pm – poniedziałek; klasy 8a i 8b
piątkowa i 8c sobotnia ze szkoły im. św. Faustyny,
• 22 marca godz. 8:15pm – wtorek; klasy 8a i 8b
sobotnia klasa 8zoom ze szkoły św. Faustyny.

Obecność wraz ze świadkami na próbie jest
obowiązkowa!!!
Spowiedź dla bierzmowanych i świadków w
czwartek 24 marca:
• 5pm – klasy 8 ze szkoły Cz. Miłosza i W. Sikorskiego,
• 6pm – klasy 8 ze szkoły św. Faustyny.

Pierwsza Komunia św. 2022

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św. Faustyny w
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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.

Droga Krzyżowa

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu, w
kościele o godz. 3pm i 8pm oraz w środy o
godz. 6pm dla dzieci i dla młodzieży w środy po Mszy św. wieczornej, ok. 7:45pm.
Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 8pm prowadzona będzie
przez poszczególne grupy parafialne:
• 11 marca - Lektorzy
• 18 marca - Zespół Misericordia
• 25 marca - Odnowa w Duchu Świętym
• 1 kwietnia - Koło Różańcowe
• 8 kwietnia - Wspólnota Wojowników Maryi

Gorzkie Żale
Msza św. godz. 7pm

a) 27 kwietnia (środa) – dzieci ze szkoły św. Faustyny
b) 28 kwietnia (czwartek) – dzieci ze szkoły Cz. Miłosza
(Schaumburg) i ze szkoła W. Sikorskiego (Addison):

Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali,
w każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz.
3pm w kościele.

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.
Zapraszamy na adorację całą noc z piątku na
sobotę. Jeśli ktoś chciałby wejść do kaplicy w nocy, to
prosimy zapukać w okno i poczekać na otworzenie drzwi.

Nowa Lista Adoracyjna
W przedsionku kościoła jest wyłożona nowa lista adoracyjna,
na którą można się wpisać, żeby zawsze ktoś był w kaplicy.

Jałmużna wielkopostna

Jałmużna wielkopostna w tym
roku zostanie przekazana na
wsparcie parafii na Ukrainie, w
których posługują księża
Chrystusowcy: Mikołajów,
Donieck i Kamieniec Podolski.

Świąteczne jajko

W chrześcijańskiej kulturze
pomoc i jałmużna w okresie
Wielkiego Postu są oczywistymi
gestami. Po raz kolejny
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przeprowadzamy w naszej parafii akcję „Świąteczne jajko”.
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku kościoła.
Można podjąć takie jajko. Zakupić „Gift Card” w sklepie i
przynieść do kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie.
Przygotowane jest duże jajko, do którego wrzucamy karty.
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym
przedsięwzięciu.

Wspólnota Wojowników Maryi

Męska Grupa Różańcowa zaprasza
młodych mężczyzn do lat 50 do
formującej się w naszej parafii
wspólnoty Wojownikó w Maryi
zapoczątkowanej przez ks. Dominika
Chmielewskiego. Celem wspólnoty
Wojowników Maryi, oprócz poświęcenia się Maryi przez
modlitwę różańcową jest braterskie formowanie się młodych
mężczyzn do uświęcania samego siebie, swoich małżeństw
i rodzin przez regularną modlitwę i przykład życia.
Zapraszamy na spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o
7am w Centrum Pastoralnym. Kontakt: Krzysztof (202)460950 lub Daniel (630)544-1902.

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.

„40 dni życia” - modlitwa przy klinice aborcyjnej

Parafia Sacred Heart, Lombard
zaprasza naszą parafię Bożego
Miłosierdzia do wspólnej modlitwy
w sobotę, 19 marca, przy Access
Health przy 1700 75th St. w
Downers Grove. To najbliższy ośrodek aborcyjny w naszej
okolicy.
Ks. Tom Dunn, nasz proboszcz, planuje poprowadzić
różaniec 19 marca o godz.11am.
W tym okresie Wielkiego Postu prowadzona jest kampania
modlitewna „40 dni życia”, która ma na celu modlitwę przy
placówce aborcyjnej Downers Grove. Uważamy, że nasza
modlitewna obecność poza placówką aborcyjną jest
niezbędna, ponieważ doniesiono, że 75% aborcji jest
odwoływanych, gdy ludzie modlą się na zewnątrz.
Mamy więc nadzieję, że dołączysz do nas 19 marca i dasz
mi znać, jeśli masz jakieś pytania lub przemyślenia.
In Christ, Daniel O’Connell (773)419-7234 .

• Rekolekcje parafialne trwać będą od 18 do 22
marca. Rekolekcje przeprowadzi ks. Jarosław
Wiśniewski z Boliwii. Prosimy o zaplanowanie sobie
czasu, by móc w nich uczestniczyć.

• Rekolekcje dla młodzieży odbędą się w środy: 9, 16
i 23 marca. Rekolekcje wygłosi ks. Krzysztof
Śmigielski. Zapraszamy młodzież. Plan rekolekcji:
 7pm - Msza św. z krótką homilia.
 Droga Krzyżowa.
 Stanowa nauka rekolekcyjna dla młodzieży.
Kandydaci do Bierzmowania obecność na rekolekcjach
obowiązkowa.
• Rekolekcje dla dzieci odbywać się będą w środy: 23
i 30 marca oraz 6 kwietnia o godz. 6pm. Plan rekolekcji:
 Nauka rekolekcyjna
 Droga Krzyżowa.

•

•

•

•

•

•

•

Dom Opieki poszukuje osoby (F/T) na stanowisko
Scheduler, czyli osoby do ustawiania rozkładu pracy oraz
pielęgniarki na stanowisko MDS oraz IP (wymagany
angielski. Kontakt: Magdalena (224)575-4066.
Poszukuję pracy przy dziecku 2 lata i więcej lub przy
osobie starszej na 1-3 dni w tygodniu. Kontakt: Elżbieta
(847)220-1706.
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)8990189 lub Kasia (630)506-3439.

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)5445031. 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.
Warsztaty Rozwoju Duchowego - „Wreszcie żyć - 12 kroków ku
pełni życia”
Nasza parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
organizuje Warsztaty Rozwoju Duchowego. Opiekunem jest ks.
Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

