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 wieczności nieskończona, ty wyświetlisz wysiłki dusz heroicznych, bo za te
wysiłki ziemia płaci niewdzięcznością i nienawiścią; takie dusze nie mają
przyjaciół - są samotne. I w tej samotni potężnieją, czerpią siłę tylko z Boga;
chociaż z pokorą, ale i z odwagą stawiają czoło wszystkim burzom, jakie w nie
uderzają. Oni, jak te dęby niebosiężne, są niewzruszone, a w tym jest tylko ten
jeden sekret: że z Boga czerpią tę siłę i wszystko, cokolwiek potrzebują, mają
od siebie i dla innych. Swój ciężar dźwigają, ale umieją i są zdolni innych
ciężary na siebie brać. Są to słupy świetlane na drogach Bożych, które same
żyją w świetle i innych oświecają. Sami żyją na wyżynach i innym, mniejszym,
umieją wskazać i dopomóc do tych wyżyn. (838)
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V Niedziela Wielkiego Postu - 3 kwietnia
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
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
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Edward Sularz w 3 rocz. śmierci
Poniedziałek – 4 kwietnia
8:00am ++Teresa i Stanisław Jasiak w rocz. śmierci
8:00am +Maria Lisicka w 5 rocz. śmierci
7:00pm Dziękczynna z ok. urodzin Antoniego z prośbą o
dalszą opiekę Matki Bożej
Wtorek – 5 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Daniela
Pawlikowskiego z ok. urodzin
7:00pm ++Józef, Maria, Elżbieta Kocik i Maria Szloch
7:00pm Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Agaty i Jacka z
prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Środa - 6 kwietnia
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Eugenia Stadnicka w 40 rocz. śmierci
7:00pm +Ryszard Szlosek
Czwartek - 7 kwietnia
8:00am Za parafian i Dobrodziejów Parafii
7:00pm +Jadwiga Majewska w 1 rocz. śmieci
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne i o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
Piątek - 8 kwietnia
8:00am +Siostra Maria Skrzyniarz
7:00pm +Krzysztof Flis w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Marianna Matys w 12 rocz. śmierci
Sobota – 9 kwietnia
8:00am ++Bożena Żukowska, Włodzimierz Wójcik, Józefa i
Kazimierz Dąbrowski, Eugenia i Stefan Wójcik
9:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela Palmowa - 10 kwietnia
6:00pm (sobota) Dziękczynna z ok. 13 rocz. powstania
grupy AA z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
członków grupy i ich rodzin
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Sebastiana z ok. 13
urodzin
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii i Mikołaja z
ok. urodzin
11:00am ++Paulina i Jan Malinowski
1:00pm ++Antoni i Stanisława Popławski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Dariusza, Anety i
Marzeny i ich rodzin

3 kwietnia

Pierwsze czytanie: Iz 43,16-21
Drugie czytanie: Flp 3,8-14
Ewangelia: J 8,1-11

V Niedziela Wielkiego Postu - J 8,1-11

Nasza religia jest religią miłości. Jeśli nie będzie w nas
ducha miłości, to znaczy, że nic nie rozumiemy z tego co
uczył nas Chrystus. Zobaczmy jak Chrystus tej prawdziwej
miłości uczy faryzeuszów, którzy przyprowadzili do Niego
kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. (J 8, 1-11) Oni przyszli
oskarżyć dwie osoby: kobietę i Jezusa. Przyszli z kamieniami
w rękach. Jak Jezus poradził sobie z faryzeuszami? Co
Chrystus uczynił, aby nie zabijali, aby nie użyli tych kamieni.
Kluczowe słowa z dzisiejszej Ewangelii są następujace: "Kto
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią
kamieniem". Czy rzucili? Czy padł choć jeden kamień? Nikt z
nich tego nie zrobił, ale wszyscy, począwszy od najstarszych
zaczęli odchodzić? Dlaczego? Ewangelia mówi, że Jezus
coś pisał palcem po ziemi? Nie wiemy co pisał? Wiemy
natomiast, że jak przeczytali to, co było napisane, to zaczęli
szybko odchodzić. Szybko zrezygnowali z oskarżenia tej
kobiety. Czego się przestraszyli? Przestraszyli się, że
wyjdzie na jaw prawda kim oni naprawdę są. Nie
wolno oskarżać drugiego, jeśli sam nie jest się w porządku.
Boga w swoim życiu nie okłamiesz. Innych i siebie możesz
okłamać, ale nigdy Boga.
Przy Jezusie została tylko oskarżona kobieta. Czego ona
nauczyła się od Jezusa. Co jej dało to spotkanie w tak
trudnej i beznadziejnej dla niej sytuacji. Odkryła, że Bóg jest
miłosierny, że nie potępia, ale uzdrawia i przebacza grzechy.
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Ona wtedy poznała dobroć Boga dla siebie.
Słowa Jezusa: "Idź i nie grzesz więcej" stały się dla niej
życiowym wyzwaniem. Z tym życiowym wyzwaniem poszła
dalej w życie. Poznała prawdę o sobie, nawróciła się i
zrozumiała, że Bóg nie jest gnębicielem człowieka, ale
przyjacielem, doradcą, pocieszycielem i tym do którego
możemy się uciekać we wszystkich naszych kłopotach.
W czasie Mszy św., która jest twoim spotkaniem z Jezusem,
wyrzuć kamienie, które trzymasz w ręku, stań w pokorze i
posłuchaj jak Jezus mówi do ciebie: "Ja ciebie nie potępiam.
Idź i odtąd już nie grzesz". ks. Andrzej Maślejak SChr,
proboszcz.

Wprowadzenie relikwii św. Joanny Beretty Molla

Dzisiaj w niedzielę, 3 kwietnia, na każdej Mszy św. odbędzie
się wprowadzenie relikwii św. Joanny Beretty Molla.
Relikwie św. Joanny Molli - Relikwie przywiozła do naszej
parafii Krystyna Zając, której serdecznie dziekujemy i którą
serdecznie witamy.

Życiorys św. Joanny Molla

W młodości zaczęła działać w Akcji
Katolickiej oraz Stowarzyszeniu
Wincentego à Paulo. Po uzyskaniu
dyplomu z medycyny i chirurgii na
Uniwersytecie w Pavia w 1949,
otworzyła klinikę medyczną w Mesero
(koło Magenty) w 1950. Zrobiła
specjalizację z pediatrii na Uniwersytecie w Mediolanie
w 1952 r., gdzie później kontynuowała swoją praktykę
lekarską. Równolegle z karierą zawodową działała w Akcji
Katolickiej.
24 września 1955 wzięła ślub z Piotrem Mollą. W listopadzie
1956 urodziła syna Pierluigiego, w grudniu 1957 córkę
Mariolinę, a w lipcu 1959 córkę Laurettę.
We wrześniu 1961, pod koniec drugiego miesiąca ciąży, w
jej macicy rozwinął się włókniak. Mimo wskazań medycznych
do przerwania ciąży zdecydowała się donosić ją do końca.
21 kwietnia 1962 urodziła się jej kolejna córka Gianna
Emanuela. Pomimo starań lekarzy rankiem 28 kwietnia Molla
zmarła w wieku 39 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci było
zapalenie otrzewnej. Spoczywa na cmentarzu w Mesero
(4 km od Magenty). Mąż po jej śmierci powiedział: „(...) Aby
zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim
przeświadczeniu – jako matki i jako lekarza – że dziecko,
które w sobie nosiła było istotą, która miała takie same
prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia
upłynęły zaledwie dwa miesiące".
Paweł VI w czasie modlitwy Anioł Pański w niedzielę 23
września 1973 określił ją jako: "młodą matkę z diecezji

mediolańskiej, która by dać życie córce poświęciła swoje w
świadomej ofierze".
Jan Paweł II beatyfikował Joannę 24 kwietnia 1994 podczas
światowego Roku Rodziny, a w szóstą niedzielę
Wielkanocną 16 maja 2004 kanonizował ją. Na uroczystej
mszy św. byli obecni m.in. mąż Joanny i najmłodsza córka
Giana Emanuela.
Wspomnienie liturgiczne świętej w Kościele katolickim
obchodzone jest 28 kwietnia .

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

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 03/27/2022:
• Składka: $9,768.00
• Spłata długu: $5,780.00
• Pledges: $185.00
• Zbiórka diecezjalna: $6,602.00
• 25 marca: $2,177.00
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 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.
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Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Więcej informacji można znaleźć na stronie parafialnej:
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/.

Urodziny ks. Krzysztofa, s. Krystiany
i s. Małgorzaty

Warsztaty małżeńskie

W sobotę, 2 kwietnia są urodziny ks.
Krzysztofa; w niedzielę, 3 kwietnia - urodziny
s. Krystiany; w środę, 6 kwietnia - urodziny s.
Małgorzaty. Życzymy ks. Krzysztofowi i
Siostrom Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej i wsparcia Ducha Świętego
w duszpasterskiej i apostolskiej pracy w
parafii. Szczęść Boże!!!.

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają: w sobotę, 9
kwietnia: Olivia Isabel Abou-Nemeh; w
niedzielę, 10 kwietnia: Damian Krawczak,
Wiktoria Wolf, Antoni Jan Kozyra, w sobotę,
23 kwietnia: Vivien Gunay; w niedzielę, 24
kwietnia: Zofia Maria Mika, Marcella Valerie
Rak, Eliasz Drozdzal, Julia Maria Plata; w sobotę, 30
kwietnia: Dalia Grazyna Puchalska.
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

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 23
kwietnia: Bogusława Bukowska i Mariusz
Nieciecki.
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.

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;
• 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)2900041.

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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Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 8pm prowadzona będzie
przez poszczególne grupy parafialne:
• 8 kwietnia - Odnowa w Duchu Świętym

Gorzkie Żale

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

Ostatni dzień rekolekcji dla dzieci:
6 kwietnia o godz. 6pm. Plan rekolekcji:
nauka rekolekcyjna, Droga Krzyżowa.

Marsz dla Jezusa

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
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.

Łańcuch Życia

Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na Łańcuch
Życia. W sobotę, 9 kwietnia 9:30am, zbiórka na parkingu,
wyjazd school busem. Zgłoszenia do wtorku, 5 kwietnia, do
ks. Krzysztofa albo do biura parafialnego z podaniem imienia
i nazwiska.

W Niedzielę Palmową, 10 kwietnia,
zachęcamy dzieci rodziny do wzięcia
udziału w marszu w ten sposób chcemy
odtworzyć uroczysty wjazd Pana
Jezusa. Spotykamy się o 10:30am na
placu za Centrum Pastoralnym, stąd
przejdziemy na Msze św. do kościoła.
W sobotę, 9 kwietnia, zapraszamy dzieci do robienia dużych
palm na Marsz. Spotykamy się o 3:30pm w Centrum
Pastoralnym

Obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy
św.

Od 28 lutego Stan Illinois zniósł obowiązek noszenia masek.
Usunęliśmy też praktycznie wszystkie środki ostrożności, ale
pozostawiliśmy zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w
niedzielnej Mszy.
Nadszedł czas, aby usunąć ten ostatni przepis i zrobimy to w
Niedzielę Palmową. Czy jest lepszy czas dla nas wszystkich
na ponowne spotkanie niż Niedziela Palmowa, która
oznacza triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy i początek
Wielkiego Tygodnia.
Oczywiście, jeśli osoby są chore lub zaraźliwe dla innych,
prawo kanoniczne pozwala im samym decydować, czy mają
uczestniczyć we Mszy św.
Jest to informacja z diecezji Joliet.
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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.

Wielki Czwartek - 14 kwietnia
7:30pm

Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Najśw. Sakramentu
w Ciemnicy przez całą noc
Jeśli ktoś chce pełnić straż przy grobie, tel. do
pana Józefa jest podany na plakacie.

Wielki Piątek - 15 kwietnia
3pm

5:00pm
7:30pm

Droga Krzyżowa
Pierwszy dzień
Nowenny do Bożego
Miłosierdzia
Droga Krzyżowa dla dzieci
Liturgia Wielkiego Piątku

Proces w Sądzie kościelnym
Komunia św.
będzie
udzielana
tylko podczas
Liturgii
Wielkiego
Piątku

Adoracja Najśw. Sakramentu przy Grobie Pańskim przez
całą noc do soboty do godz. 4pm

Wielka Sobota (Wigilia Paschalna) - 16 kwietnia
8am–4pm Poświęcenie pokarmów
(co godzinę)
Do godz. 4pm
Adoracja przy Grobie Pańskim
7:30pm
Liturgia Wigilii Paschalnej

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 17 kwietnia
6am

Msza św. z procesją
rezurekcyjną
9am, 11am,1pm i 3:30pm - Msze św.

Poniedziałek Wielknocny - 18 kwietnia
8:00am, 12:00pm i 7:00pm - Msza św.

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 s.
Maksymiliany, na numer telefonu: 773 656 7703.
Zapewniamy pełną dyskrecję.

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 Najśw. 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.
•
•
•
•
•

Potrzebna sekretarka w Serwisie Sprzątającym, na pół
etatu, w Glen Ellyn. Kontakt: Helena (630)661-0015 lub
(630)661-5177.
• Poszukujemy pani do Serwisu sprzątającego,
możliwość zamieszkania, z samochodem lub nie. Kontakt:
Helena (630)661-0015 lub (630)661-5177.
•

W sprawie rekolekcji proszę dzwonić do s. Maksymiliany.

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.

