
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 

 

Kto umie przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask od Boga. Ile razy spojrzę na 

krzyż, tyle razy szczerze przebaczę. 

Pan Bóg daje łaski dwoma sposobami: przez natchnienia i oświecenia. Jeżeli 

prosimy o łaskę, Bóg ją da, ale chciejmy ją przyjąć; ale aby ją przyjąć, trzeba 

zaparcia. Miłość nie polega na słowach ani na uczuciach, ale na czynie. Jest to 

akt woli, jest to dar, czyli darowanie; rozum, wolę, serce - te trzy władze 

musimy ćwiczyć w modlitwie. Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę 

wpierw w nim żyć. Jeżeli nie rozłączę się z krzyżem, wtenczas okaże się 

we mnie Ewangelia. (…) Bóg, jeżeli kocha, to całym sobą, całą mocą swej 

istoty.  (390; 392) 
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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 



Zmartwychwstanie Pańskie - 17 kwietnia 
6:00am O Boże 

błogosławieństwo dla 
Władysławy i Andrzeja 
Gawlak 

6:00am Dziękczynna z 
prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla 
Anny i Jana Slęzak z 
ok. 50 rocz. ślubu 

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  

11:00am O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla 
Magdaleny i Damiana Rechul i ich dzieci 

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

Poniedziałek  wielkanocny – 18 kwietnia 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
12:00pm +Andrzej Witaszek 
12:00pm O Boże błogosławieństwo dla Józia z ok. 3 urodzin 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Bogumiły Nowak 
 

Wtorek  wielkanocny – 19 kwietnia 
8:00am ++Helena i Stanisław Pasek w rocz. śmierci 
8:00am +Henry Fisiorek i zmarli z tej rodziny 
7:00pm O szczęśliwy przebieg dla Zbigniewa i potrzebne 

łaski dla całej rodziny 
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

z ok. rocz. ślubu Wiesławy i Janusza Mucek oraz Barbary 
i Mieczysława Mucek 

 

Środa  wielkanocna -  20 kwietnia 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am ++Wanda i Stanisław Mozgała 
7:00pm ++Stanisława i Stanisław Rulka w rocz. śmierci 
7:00pm +Andrzej Witaszek 
 

Czwartek wielkanocny - 21 kwietnia 
8:00am ++Modest Krzak, Celina Leska i Lorraine Noesges 
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny 

Grotów i Hmurów 
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Zmartwychwstanie Pańskie 2022 
Drodzy Parafianie i Przyjaciele! 

 

O b c h o d z i m y  Ś w i ę t a 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
które są świadectwem zwycięstwa 
Chrystusa nad szatanem, śmiercią                  
i złem. To w dniu dzisiejszym 
u ś w i a d a m i a m y  s o b i e ,  ż e 
Z m a r t w y c h w s t a ł y  P a n 
pragnie,  abyśmy byli prawdziwymi naśladowcami 
Jego miłości, abyśmy apostołowali dobrym 
przykładem  i pomagali sobie wzajemnie. 
 

W dążeniu do naszego zwycięstwa nad złem 
najwięcej pomaga nam Matka Najświętsza, która 
pragnie abyśmy byli wierni Jej Synowi i posłuszni 
Jego głosowi, abyśmy nie ustawali w modlitwach   
za grzeszników, za konających i za całą ludzkość. 
 

Każdy z was otrzyma błogosławieństwo                             
od Zmartwychwstałego Chrystusa,  gdy będzie stale 
modlił się za swych braci i siostry. Tylko miłość 
może zatrzymać kary. Zmartwychwstałego Pana 
kochajcie za tych, którzy Go nie kochają.                       
Nie zrażajcie się trudnościami, cierpieniami,                     
ale z miłością ofiarujcie je Panu Jezusowi. 
 

Żyjcie miłością i dla miłości. Nie obawiajcie się 
ataków nieprzyjaciela, nie zniechęcajcie się 
upadkami, powstawajcie z mocą i pozostańcie 
pokorni i posłuszni. 
 

Zasmakujcie w życiu łaski, a to was uchroni od nudy 
i duchowego odrętwienia. Niech w życiu Waszym 
zatryumfuje miłość do Pana Jezusa, abyście zostali 
przemienieni uświecającą łaską dla dobra wielu 
ludzi. 
 

Dziekuję Wam drodzy Parafianie i Przyjaciele za 
wspieranie parafii i za Waszą modlitwę w intencji 
Księży i Sióstr, aby nasza  parafia wypełniała jak 
najlepiej swoją misję. 
 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. 
 

Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz, Księża i Siostry z 
parafiii 
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7:00pm ++Franciszka, Michał, Wacław Sosnowski 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny w dniu urodzin 

oraz w 15 rocz. ślubu dla Katarzyny i Artura Sobczak 
 

Piątek wielkanocny  - 22 kwietnia 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące  
8:00am O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Lektorów w naszej parafii 
7:00pm +Anna Powroźnik w rok po śmierci 
7:00pm +Jan Wojcikowski 
 
Sobota wielkanocnya – 23 kwietnia 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Natalii Pawlikowskiej 

w dniu urodzin 
9:00am +Wojciech Zakarzecki w dniu imienin i urodzin oraz 

o Boże błogosławieństwo w dniu imienin dla Jerzego 
Zakarzeckiego i jego rodziny 

 
Niedziela Miłosierdzia Bożego - 24 kwietnia 
6:00pm (sobota) +Tadeusz Kogut w 9 rocz. 

śmierci 
7:00am +Anna Czyńska 
9:00am ++Rafał Małyszko i Daniel 

Masłowski 
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Elżbiety i Józefa 
Sarno z ok. 50 rocz. ślubu  

11:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Olivii i Dominika z ok. 
urodzin 

1:00pm O Boże miłosierdzie dla rodzin Bogu wiadomych 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Justyny i Zbigniewa Kisiel z ok. 10 rocz. ślubu  

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. 

Modlitwa o pokój 
Pamiętajmy w swoich 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 żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, 
Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że 

17 kwietnia 
Pierwsze czytanie: Dz 10,34a.37-43 
Drugie czytanie: Kol 3, 1-4 
Ewangelia: J 20,1-9 

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: 
PayPal: $2,275.70 (od 2 marca do 11 kwietnia 2022) 
 

Niedziela 04/10/2022: 
• Składka: $11,088.00 
• Spłata długu: $16,038.00 
• Pledges: $70.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

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... 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-17
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-17
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-17
http://www.milosierdzie.us
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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): 

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. 

 

 

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 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 

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 . 

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/. 

Szkoła Cz. Miłosza i Wł. Sikorskiego: 
• 9 maja (poniedziałek) - gr. piątkowa  i Addison (gr. I) 
• 10 maja (wtorek) - gr. sobotnia (gr. II) 



 

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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

• Potrzebna opiekunka z samochodem do 7 letniego 
chłopca w Algonquin od sierpnia (pon, wt, śr : od 6:15am 
do 4:30pm i czasem w piątek). Może być z 
zamieszkaniem. Kontakt: Marta (847)636-1339. 

• 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. 

 

6am - Msza św. z  procesją rezurekcyjną 

9am, 11am,1pm i 3:30pm - Msze św.  
 

 
 

 

8:00am, 12:00pm i 7:00pm - Msza św. 

Triduum przed uroczystością Bożego 

Triduum  
rozpocznie się w środę, 20 kwietnia,  

a zakończy w piątek, 22 kwietnia.  
Zapraszamy na Msze św. o 8am i 7pm. 

 

Triduum będzie prowadził nasz gość ks. Wiesław Wójcik 
SChr z Poznania. 

Noc walki o błogosławieństwo dla Polski  
Noc czuwania przed uroczystością Bożego Miłosierdzia 
rozpocznie się po Mszy wieczornej w piątek, 22 kwietnia i 
będzie trwała do Mszy św. porannej w sobotę o godz. 8am. 
Łączymy się z czuwającymi w Polsce  Wojownikami Maryi i 
wspólnotami modlitewnymi.  
 
W czterechsetną rocznicę święceń kapłańskich św. Andrzeja 
Boboli, łącząc się ze wszystkimi wspólnotami modlitewnymi 
w naszych diecezjach - jako Wspólnota Wojowników Maryi - 
przyłączamy się do Wielkiej Nowenny w intencji naszej 
Ojczyzny – wspólnej akcji modlitewnej organizowanej przez 
wspólnoty katolickie w całej Polsce. 

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. 



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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