
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 

 
 

 
Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią 

godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; 

wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych 

grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. (…) 

Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to 

obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to 

przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i  uczcij Moje Serce, które jest pełne 

miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do 

kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką 

chwilę. (1572) 
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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 



IV Niedziela Wielkiego Postu - 27 marca 
6:00pm (sobota) +Stanisław Chlebowicz 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla  Janiny Laya z ok. 92 

rocz. urodzin 
9:00am +Stefania Sołtys w 3 rocz. śmierci  
11:00am +Krzysztof Bukowski 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Gabrysi Sobczak i jej 

taty Artura w dniu urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i 

Eweliny z ok. urodzin 
 

Poniedziałek  – 28 marca 
8:00am Za parafian  
8:00am +Kazimierz Rzepień 
7:00pm +Halina Potyrała 
7:00pm +Bożena Dekarz w 1 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 29 marca  
8:00am +Henryk Libera 
7:00pm +Zygmunt Szkaradek w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Środa  -  30 marca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Andrzeja Sroka 
7:00pm ++Halina i Wacław Cudek 
 

Czwartek - 31 marca 
8:00am +Robert Kołodziej 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiktorii w 

dniu 4 urodzin 
7:00pm +Jerzy Dąbrowski w 30 rocz. śmierci 
 

Piątek - 1 kwietnia, I Piątek Miesiąca 
8:00am +Robert Zabłotny w 5 rocz. śmierci 
8:00am ++Regina i Jan Szurkawski 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i o Boże 

błogosławieństwo dla Dominiki i Darka w 29 rocz. ślubu 
 

Sobota – 2 kwietnia, I Sobota Miesiąca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Janusza z ok. urodzin 

i powrót do Kościoła i sakramentów 
9:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 
V Niedziela Wielkiego Postu - 3 kwietnia 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 

IV Niedziela Wielkiego Postu - Łk 15,1-3.11-32 
W przypowieści o synu marnotrawnym, którą dzisiaj 
usłyszymy w czasie Mszy św. zobaczmy swoje życie. 
Zobaczmy nasze bunty przeciwko Bogu, przeciwko wierze i 
przeciwko Kościołowi. Zobaczmy nasze zmagania, nasze 
łzy, nasze nieustanne pytania dlaczego życie jest takie 
skomplikowane, dlaczego druga osoba nie potrafi zrozumieć 
i okazać serca, dlaczego odchodzi, dlaczego rani. Zobaczmy 
tę straszną szatańska pokusę, że wszystkiemu winien Bóg. 
Zobaczmy nasze pretensję do Boga Ojca. 
Przypowieść uczy nas,  że życie człowieka może się 
zamknąć pomiędzy postawami dwóch synów, tego 
młodszego, który odchodzi, bo chce sobie pożyć bez Boga, 
na swoje konto i tego starszego, który jest pełen pretensji i 
żali, że ojciec źle i niesprawiedliwie go traktuje.  
Nie naśladujmy w naszym życiu ani młodszego, ani 
starszego syna, ale naśladujmy postawę ojca. W życiu masz 
być jak ojciec z przypowieści pełen dobroci i miłości. 
Zastanów się nad twoją wiarą? Kto ma moc, aby usunąć zło 
ze świata? Kto ma ostatnie słowo odnośnie twojego grzechu 
i twojej winy. Ostatnie słowo należy do Boga i tylko do Boga. 
Jakie to jest słowo - "Ja ciebie rozgrzeszam z twoich 
grzechów". Czy jesteśmy świadomi, że przebaczenie jest 
prezentem Boga Ojca dla nas? Skorzystajmy z tego 
prezentu, tak jak skorzystał młodszy syn i wypowiedzmy 
takie same słowa jak on wypowiedział: "Ojcze zgrzeszyłem 
przeciwko niebu i względem ciebie". Wtedy dopiero pokój 
zstąpi do naszych serc. 
Czy wiesz dlaczego ludzie chcą wyeliminować Boga ze 
swojego życia? Bo jak Jego nie będzie, to nie będzie 
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7:00am ++Bogumiła i Ryszard Kowalczyk oraz ++Regina i 
Jan Matuszczak 

9:00am +Wacław Cyniak w 6 rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny  

11:00am O powołania kapłańskie i zakonne 
1:00pm ++Irena i Tomasz Buczakowscy i za zmarłych z 

rodziny Sochów, Wojdaczów i Bilskich 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Edward Sularz w 3 rocz. śmierci 

27 marca 
Pierwsze czytanie: Joz 5, 9a.10-12 
Drugie czytanie: 2 Kor 5,17-21 
Ewangelia: Łk 15,1-3.11-32  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-03-27
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-03-27
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-03-27
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grzechu i wtedy będzie się mogło robić co się chce. 
Mówisz, że  nie ma Boga, a Bóg jest naszym słońcem. Czy 
możesz zasłonić słońce i powiedzieć, że go nie ma? Co by 
się stało ze światem, gdyby nie było słońca? Życie by było 
niemożliwe. Wszystko by zamarzło. 
Kim jest więc ten Bóg, z którym nieraz tak walczysz? Zawsze 
ojcem, który przygarnia, zawsze lekarzem, który leczy, 
zawsze nauczycielem, który poucza i zawsze sędzią, który 
okazuje miłosierdzie. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

Rachunek Sumienia na Wielki Post 
Rodzina diabła - Anonim z XIV wieku 
Kto czyni zło, niech wie, że nie odziedziczy Królestwa! 
Pewnego dnia szatan postanowił się ożenić, aby mieć córki, 
które potem mógłby wydawać za mąż i tak przez nie ściągać 
d o  p i e k ł a  i c h  r o d z i n ę  i  w z i ą ł  s o b i e 
za żonę Niesprawiedliwość, z którą miał siedem córek. 
• Pierwsza miała na imię Pycha i została żoną rządzących. 
• Druga nazywała się Skąpstwo i oddał ją bogaczom. 
• Trzecią była Fałszywość i poślubili ją biedni. 
• Czwarta - Zazdrość - została żoną artystów. 
• Piąta miała na imię Hipokryzja - posłał ją do klasztorów i 

zakonników. 
• Szóstą była Próżność - i ta towarzyszy kobietom. 
• Siódmą córką diabła była Rozwiązłość. Tej nie poślubił z 

nikim, aby mogła być do dyspozycji wszystkich. 
Niech więc każdy dobrze pozna swoją żonę, a 
jednocześnie niech pamięta, że jest krewnym 
pozostałych jej sióstr. 

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

Myśli z książki Anzelma Grun – “Walczyć i 
kochać- Mężczyźni w poszukiwaniu własnej 
tożsamości" . 
Jezus: Uzdrowiciel 
Jezus jest meżczyzną łączącym w sobie wszystkie dotąd 
opisane archetypy. Jest prorokiem, który oznajmia ludziom 
Bożą wolę. Przed Piłatem jest prawdziwym królem, który nie 
pozwoli nikomu panować nad sobą. W swojej męce jest 
cierpiącym sprawiedliwym i męczennikiem, który odpowiada 
za to co głosi. Jest wojownikiem, ktory ze złością i uporem 
walczy z faryzeuszami. Jezus jest przyjacielem dla swoich 
apostołów. Jest tym, który potrafi z miłością odnosić się 
zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. 
Jest mężczyzną w pełni zintegrowanym, pełnym, łączącym w 
sobie anima i animus, miłość i stanowczość, Boga i 
człowieka, światło i ciemność, niebo i ziemię. 
Kiedy patrzę na Jezusa jako na mężczyznę, którego opisują 
cztery Ewangelie, to fascynują mnie w nim trzy aspekty: 
Jezus jest obecny całym sobą. Kiedy występuje, to po 

prostu jest. I emanuje siłą. Nikt nie może przejść obok Niego 
obojętnie. Kiedy mówi nie można zasnąć słuchając Go. Jego 
słowa trafiają do serca. Potrząsają słuchającymi, wyrywają 
ich ze snu. 
Jezus jest wolny wewnętrznie. Jest wolny od dążenia do 
umieszczenia w centrum swojego ego. Pieniądze, władza i 
sława nie są dla Niego ważne. Czuje się wolny, dzięki czemu 
może powiedzieć to, co czuje. 
Jezus jest w pełni mężczyzną, mężczyzną czystym, 
prawdziwym i nienaruszonym. Jezus ma kontakt ze swoją 
prawdziwą istotą. Jest zakorzeniony w Bogu. To uwalnia Go 
od lęku przed opuszczeniem i śmiercią. Jezus spoczywa w 
sobie bądź w Bogu. Nie da się zastraszyć ani onieśmielić, 
ani zapędzić w kozi róg. Jest nieprzekupny.  

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 03/20/2022: 
• Składka: $9,239.00 
• Spłata długu: $18,568.00 
• Pledges: $605.00 
• Kawiarenka: $300.00 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

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 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają: w sobotę, 2 
kwietnia: Megan Grace Sawicki, w sobotę, 9 
kwietnia: Olivia Isabel Abou-Nemeh, w 
niedzielę, 10 kwietnia: Damian Krawczyk, 
Wiktoria Wolf, Antoni Jan Kozyra. 
 

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/. 

Warsztaty małżeńskie 
Wspólnota Domowego Kościoła 
zaprasza wszystkie małżeństwa na 
warsztaty pod hasłem "Pragnienie 
jedności - drogą do nieba". Jeśli 
chcecie usłyszeć:  
• jak mierzyć się z trudnościami i 

wspólnie je pokonywać; 
• co robić by się lepiej rozumieć i 

aby wasze rozmowy zbliżały was 
do siebie; 

 

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... 

• jak dążyć do budowania i wzmacniania więzi małżeńskiej; 
• jak pogłębiać waszą miłość i jednoczyć się w małżeństwie 

- te warsztaty są dla Was! 
Warsztaty odbędą się w dniach 8, 9 i 10 kwietnia. W 
programie konferencje i prace w parach. 
Po więcej informacji proszę dzwonić do Diany (773)290-
0041.   

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). 

Rocznica I Komunii św. 
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 szkoły W. 
Sikorskiego (Addison): 

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.  
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Świąteczne jajko 
W chrześcijańskiej kulturze  
pomoc i jałmużna w okresie 
Wielkiego Postu są oczywistymi 
gestami. Po raz kolejny 
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. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
Pragniemy zaprosić śmiałków na „Ekstremalną Dro-
gę Krzyżową ” – nocą, w milczeniu, w samotności. 
Doświadczysz  bólu, zmęczenia ale tam po przekro-
czeniu swoich słabości masz szanse spotkać  Pana. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa zaczyna się Mszą św. o 
godz. 7pm - 1 kwietnia 2022 w Jezuickim Ośrodku Milenij-
nym: 5835 W Irving Park Rd, Chicago, IL.  
Każdy uczestnik musi wypełnić formularz: Waiver of 
Liability.  

Wprowadzenie relikwii św. Joanny Beretty Molla 
W niedzielę, 3 kwietnia, na każdej 
M s z y  ś w .  o d b ę d z i e  s i ę 
wprowadzenie relikwii św. Joanny 
Beretty Molla. 

Misterium Męki Pańskiej 
Zapraszamy  do przeżycia Misterium Męki Pańskiej w 
sobotę, 2 kwietnia o godz. 7pm. 

Krąg biblijny „Zacheusz” 
Najbliższe spotkanie Kręgu biblijnego 
„Zacheusz” odbędzie się w poniedziałek, 
28 marca, zapraszamy. Spotkanie odbywa 
się co drugi tydzień o godz. 8pm w Centrum Pastoralnych 

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

Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 8pm prowadzona będzie 
przez poszczególne grupy parafialne: 
• 1 kwietnia - Koło Różańcowe 
• 8 kwietnia - Odnowa w Duchu Świętym 
  
Gorzkie Żale 
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich 
Żali, w każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o 
godz. 3pm w kościele. 

Rekolekcje dla dzieci odbywać się będą w środy: 30 

marca oraz 6 kwietnia o godz. 6pm. Plan rekolekcji:  
 Nauka rekolekcyjna 
 Droga Krzyżowa. 

http://jezuicichicago.org/
http://jezuicichicago.org/
https://www.google.com/maps/place/5835+W+Irving+Park+Rd,+Chicago,+IL+60634/@41.952811,-87.7755993,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fcc742879d7cd:0xddeaa9ee5ca54dbc!8m2!3d41.952811!4d-87.7734053
http://www.chicago-edk.com/wp-content/uploads/2018/03/Waiver-of-Liability-English.pdf
http://www.chicago-edk.com/wp-content/uploads/2018/03/Waiver-of-Liability-English.pdf


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. 
 

Proces w Sądzie kościelnym 
Jeśli ktoś miał ślub kościelny i jest po rozwodzie może złożyć 
prośbę do Sądu Metropolitalnego w Chicago w języku 
polskim na podstawie jednej z następujących zasad: 
1. Ślub kościelny był zawarty na terenie Cook albo Lake 

County (teren Archidiecezji Chicago) - albo 
2. Jedna ze stron (strona powodowa albo strona pozwana) 

mieszka na tym terenie - albo 
3. Rodzina Powoda/Powódki lub świadkowie mieszkają na 

terenie Archidiecezji Chicago. 
Status dzieci i stan majątkowy został ustalony przez sąd 
cywilny.  
Proces w Sądzie kościelnym jest duchowy i religijny. 
 

Informacji udziela sr. Barbara Kosinska MChR, tel. (312)
534-5202. 

Adoracja  Najświętszego Sakramentu 
Zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu, która odbywa się od 
poniedziałku do piątku od godz. 9:00am 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.  
 

Propozycje adoracyjne: 
• 1 godzina na dzień przez tydzień, 
• 1 godzina na dzień przez miesiąc, 
• 1 godzina na tydzień, 
• 1 godzina na miesiąc, 
• 1 godzina - dowolnie. 
Można się wpisać w przygotowanej księdze w miarę 
możliwości na miesiąc do przodu i dłużej.  

Zachęcamy serdecznie do wpisu i adoracji. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

Wspólnota Wojowników Maryi 
Męska Grupa Różańcowa zaprasza 
młodych mężczyzn do lat 50 do 
formującej się w naszej parafii 
wspó lno t y  Wo jown ików Mary i 
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)460-
4950 lub Daniel (630)544-1902. 

• Szukam pracy do opieki nad dziećmi, mam 
doświadczenie. Kontakt: Zofia (773)814-7779. 

• 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. 

Pomoc rodzicom po stracie dziecka 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, przy parafii św. 
Daniela Proroka, na południu Chicago, będzie miała dyżur s. 
Maksymiliana z Poradni Rachel, która pomaga rodzicom po 
stracie dziecka z powodu poronienia i aborcji, oraz udziela 
pomocy kobietom w niechcianej ciąży.  
Godzinę spotkania trzeba ustalić wcześniej, dzwoniąc do 
Siostry, na numer telefonu: 773 656 7703.  
Zapewniamy pełną dyskrecję. 



 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

Przypominamy 
zapisy na rok szkolny 2022-2023 

1 kwietnia - obecne rodziny 
1 maja - nowe rodziny 

 

Link do rejestracji: 
https://www.szkolawlombard.org/zapisy 

 

Administracja/Zapisy: (630)492-3188 
 

Oferujemy zajęcia: 
• Poniedziałek: Zoom (pod warunkiem, iż będzie minimum 10 uczniów w klasie) 
 

• Wtorek: St. Joseph (Addison) 
 

• Piątek/Sobota: Addison Trail High School (ATHS) 
 

• Sobota: Holy Ghost (Wood Dale) tylko klasy młodsze (przedszkole – kl. I) 

https://www.szkolawlombard.org/zapisy


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. 
 

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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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