
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 

 

Jezus: Ze wszystkich ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla 

dusz, ale rana serca Mojego jest Źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z 

tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, 

pragnę je przelać na dusze ludzkie. Mów światu całemu o Moim miłosier-

dziu. 

Pokąd żyjemy, miłość Boża w nas wzrasta. Aż do śmierci winniśmy się starać o 

miłość Bożą. Poznałam i doświadczyłam, że dusze, które żyją w miłości, od-

znaczają się wielkim światłem w poznawaniu rzeczy Bożych, jak we własnej 

duszy, tak i w duszach innych. I dusze proste, nie mające wykształcenia, od-

znaczają się wiedzą. (1190-1191) 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



Niedziela 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 
 

Poniedziałek  – 11 kwietnia 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
7:00pm +Władysław Liszka w 14 rocz. śmierci 
7:00pm ++Janina i Bolesław Marchewska 
 

Wtorek  – 12 kwietnia 
8:00am +Marek Malec w 2 rocz. śmierci 
8:00am ++Józef, Genowefa, Jan Klimas 
7:00pm Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Agnieszki i 

Adama Marciniak z prośbą o dalsze błogosławieństwo  
 

Środa  -  13 kwietnia 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm +Janina Ryczek w 1 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla 

Barbary Stano z ok. urodzin 
 

Wielki Czwartek - 14 kwietnia 
7:30pm Liturgia Wielkiego Czwartku 
 

Wielki Piątek - 15 kwietnia 
3:00pm Droga Krzyżowa  
5:00pm Droga Krzyżowa dla dzieci 
7:30pm Liturgia Wielkiego Piątku 
 

Wielka Sobota – 16 kwietnia 
8:00am - 4:00pm Poświęcenie 

pokarmów o pełnej godzinie 
7:30pm Liturgia Wigilii 

Paschalnej 
7:30pm O Boże 
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błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków Straży 
Honorowej Grobu Pańskiego i ich rodzin 

 
Zmartwychwstanie Pańskie - 17 kwietnia 
6:00am O Boże 

błogosławieństwo dla 
Władysławy i Andrzeja 
Gawlak 

9:00am ++Anna i Józef  
Paluch i zmarłych z 
rodziny Paluch i Kowal 
oraz ++Teresa i Wacław Gontarek i Mirosław Lankiewicz 

11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże 
błogosławieństwo dla Diany i Tomasza Chęciek w 14 
rocz. ślubu  

1:00pm +Marek Malec w 2 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 

Niedziela Palmowa - Łk 22,14-23,56 
W dniu dzisiejszym 
rozpoczynamy Wielki 
Tydzień upamiętniający 
mister ium naszego 
z b a w i e n i a ,  k t r e g o 
dokonał Jezus Chrystus. 
W czasie Wielkiego 
Tygodnia zobaczmy w 
jakiej zniewadze Boga 
żyje współczesny świat. Dlatego postarajmy się 
zadośćuczynić za nasze grzechy i grzechy świata. Św. 
Katarzyna ze Sieny napisała, że za grzechy wynagradza się 
poprzez święte pragnienie kochania Boga nieskończoną 
miłością. Nasze cierpienia wynagradzają Bogu, jeśli są 
połączone z miłością. 
Nad czym jeszcze powinniśmy zastanowić się w czasie 
Wielkiego Tygodnia: że w życiu trzeba poznać trzy rzeczy: 
Bożą prawdę, swoją własną winę oraz swoją niewdzięczność 
i ślepotę. To z powodu naszych grzechów, naszej 

10 kwietnia 
Pierwsze czytanie: Iz 50,4-7 
Drugie czytanie: Flp 2,6-11 
Ewangelia: Łk 22,14-23,56  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-10
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-10
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-10
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Modlitwa o pokój 
P a m i ę t a j m y  w  s w o i c h 
modlitwach, by wypraszać 
pokój i wolność w Ukrainie. 

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 żarl iwego czcicie la 
Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego 
Syna i naszej Matki oraz że uczyniłeś go 
troskliwym ojcem i opiekunem Polonii 
zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim 
sercu gorącą miłość ku Tobie i 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 do rozważenia na Wielki Tydzień z 
Dzienniczka św. Faustyny (nr 308-309) 
1934 Wielki Czwartek. Rzekł do Mnie Jezus: Pragnę, żebyś 
złozyła ofiarę z siebie za grzeszników, a szczególnie za 
dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże.  

Bóg i dusze - Akt ofiarowania 
Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich chórów anielskich, 
wobec Najświętszej Maryi Panny, wobec wszystkich mocy 
niebieskich oświadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, że dziś w 
zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem dusz, 
składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie 
grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły 
nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że 
przyjmuje z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie 
cierpienia i lęki, i trwogi jakimi są napełnieni grzesznicy, a w 
zamian oddaje im wszystkie jakie mam pociechy w duszy, 
które płyną z obcowania z Bogiem. Jednym słowem ofiaruję 
za nich wszystko: Msze św., Komunie św., pokuty i 
umartwienia, modlitwy. Nie lękam się ciosów - ciosów 
sprawiedliwości Bożej, bo jestem złączona z Jezusem. O 
Boże mój pragnę tym sposobem wynagrodzić ci za dusze. 
które nie dowierzają dobroci Twojej. Ufam wbrew wszelkiej 
nadziei w morze miłosierdzia Twego. Panie i Boże mój, 
cząstko - cząstko moja na wieki - nie na własnych siłach 
opieram ten akt ofiarowania, ale na mocy która płynie z 
zasług Jezusa Chrystusa. Powtarzać będę codziennie ten 
akt ofiarowania następującą modlitwą, której mnie sam 
nauczyłeś, Jezu: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła naówczas 
jako zdrój miłosierdzia dla nas z Serca Jezusowego, ufam 

Tobie. 

niewdzięczności i ślepoty Chrystus tak bardzo cierpiał. W 
czasie Wielkiego Tygodnia postarajmy się wniknąć w 
tajemnicę Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech 
pomocą w  zrozumieniu Męki Chrystusa będzie św. siostra 
Faustyna, która w Dzienniczku napisała: "Jezu mój, nadziejo 
moja jedyna, dziękuje Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed 
oczyma duszy mojej. Tą ksiegą jest męka Twoja dla mnie z 
miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i 
dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby 
nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w 
Twoim męczeństwie miłości. O jak wielki jest ogień 
najczystszej miłości, która płonie w Twym Najświętszym 
Sercu. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość Serca 
Jezusowego. Jest moim największym pragnieniem, by dusze 
Ciebie poznały, żeś Ty jest ich szczęściem wiekuistym, aby 
uwierzyły dobroci Twojej i wysławiały nieskończone 
miłosierdzie Twoje". (Dzienniczek 304); ks. Andrzej Maślejak 
SChr, proboszcz 

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 04/03/2022: 
• Składka: $9,746.00 
• Spłata długu: $18,755.50 
• Pledges: $650.00 
• Sklepik: $3,006.50 
• Kawiarenka: $800.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają: 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.  
Więcej informacji  można znaleźć na stronie parafialnej: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/. 

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: 

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.  
  

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

 

 

Po Mszy św.  o godz. 7pm: 
Szkoła św. Faustyny: 

• \25 kwietnia (poniedziałek) - gr. I (3A i 3B)  
• 26 kwietnia (wtorek) - gr. II (3pA i 3pB)  
• 2 maja (poniedziałek) - gr. III (3wA i 3C)  

 
Szkoła Cz. Miłosza i Wł. Sikorskiego: 

• 9 maja (poniedziałek) - gr. piątkowa  i Addison (gr. I) 
• 10 maja (wtorek) - gr. sobotnia (gr. II) 

 
 

 

 
Szkoła św. Faustyny: 

• 28 kwietnia  - gr. I (3A i 3B) oraz 
gr. II (3pA i 3pB) 

• 5 maja - gr. II (3wA i w3C) 
 
Szkoła Cz. Miłosza i Wł. Sikorskiego: 

• 12 maja - gr. I i II 

• 14 maja (grupa piątkowa Schaumburg i szkoła z Addison o 
godz. 10am, a grupa sobotnia Schaumburg o godz. 
1:30pm). 
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Jałmużna wielkopostna 
Jałmużna wielkopostna w tym roku 
zostanie przekazana na wsparcie 
parafii na Ukrainie, w których posługują 
księża Chrystusowcy: Mikołajów, 
Donieck i Kamieniec Podolski. 

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. 
W sprawie rekolekcji proszę dzwonić do s. Maksymiliany. 

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 robimy 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. 

Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” 
W roku duszpasterskim odbędą się 
jeszcze trzy spotkania Kręgu 
Biblijnego „Zacheusz” 

• 25 kwietnia 
• 9 maja 
• 23 maja (ostatnie) 

Zapraszamy tych wszystkich, którzy pragną  żyć duchem 
Bożego Miłosierdzia  

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.  
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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. 
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• Potrzebny pracownik do prac remontowo-
budowlanych, doświadczenie mile widziane. Kontakt: 
Dawid (773)875-4567 

• Potrzebna pani do małego serwisu sprzątającego w 
Bloomingdale i Bartlet, dobre wynagrodzenie. Kontakt: Jola 
(630)204-8370. 

• Żłobek w Lombard poszukuje osoby do pomocy. 
Opieka nad 12 dziećmi wiek 1-5 lat. Jęz. Angielski 
wymagany. Stała praca od poniedziałku do piątku w godz. 
8am-5pm. Kontakt: Ania (630)456-1087. 

• 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. 

7:30pm    Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu                   
w Ciemnicy przez całą noc. 
 

Jeśli ktoś chce pełnić straż przy grobie, tel. 
do  pana Józefa jest podany na plakacie. 

 

3:00pm D r o g a Krzyżowa  
 

Pierwszy dzień Nowenny do Bożego 
Miłosierdzia       
 

5:00pm  Droga Krzyżowa dla  dzieci    
 

Komunia św. będzie udzielana tylko podczas 
Liturgii Wielkiego Piątku            
 

7:30pm Liturgia Wielkiego Piątku    
 

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

 

 
8am–4pm Poświęcenie pokarmów  

  (co godzinę) 
 

Do godz. 4pm Adoracja przy Grobie Pańskim 
  

7:30pm    Liturgia Wigilii Paschalnej 

 

 
6am   Msza św. z  procesją   

  rezurekcyjną 
 

9am, 11am,1pm i 3:30pm - Msze św.  
 

 
8:00am, 12:00pm i 7:00pm - Msza św. 



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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