
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 

 

Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia. Rano po Komunii świętej 

dusza moja została zanurzona w Bóstwie; byłam złączona z trzema osobami 

Boskimi w ten sposób, że jak byłam złączona z Jezusem to równocześnie                     

z Ojcem i Duchem Świętym. Dusza moja tonęła w niepojętej radości i dał mi 

Pan poznać całe morze i przepaść niezgłębionego miłosierdzia swego.                     

O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje. Wszystkie 

porównania, chociażby najczulsze i najsilniejsze, są tylko bladym cieniem                  

w porównaniu z rzeczywistością. 

Kiedy byłam złączona z Panem, poznałam, jak wiele dusz uwielbia                         

to miłosierdzie Boże. (1073) 
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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 



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 Sarna 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  
 

Poniedziałek  – 25 kwietnia 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
8:00am +Włodzimierz Kania w rocz. śmierci 
7:00pm +Zbigniew Oracz w 1 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 26 kwietnia 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Marka z ok. imienin 
7:00pm ++Filip i Wiesława Skibiński 
 

Środa  -  27 kwietnia 
8:00am O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej dla Theresy Tran z ok urodzin 
7:00pm +John w 1 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Zofii Badzioch z ok. 

83 urodzin 
 

Czwartek - 28 kwietnia 
8:00am +Władysław Dąbrowski w 10 rocz. śmierci 
7:00pm ++Klara, Jan, Danuta, Stanisław i Henryk Rusiecki 
7:00pm +Maria Skorus w 12 rocz. śmierci 
 

Piątek - 29 kwietnia 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Stanisławy Bafia z ok. urodzin 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Doroty Dąbrowskiej w 

dniu urodzin 
7:00pm ++Rozalia i Piotr Masłoń 
 
Sobota – 30 kwietnia 
8:00am +Władysław Dąbrowski w rocz. śmierci 
10:00am i 1:00pm I Komunia św. 
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III Niedziela wielkanocna - 1 maja 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Dawida z ok. 

18 rocz. urodzin oraz dla Sebastiana 
7:00am +Dariusz Iwanicki w 11 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla 

Stefana Piaseckiego 
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Marii i Henryka Cira z ok. 50 rocz. ślubu  
11:00am +Mieczysław Świeczka w 4 rocz. śmierci 
1:00pm Dziękczynna z racji graduacji uczniów Szkoły św. 

Faustyny w Lombard 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne  

24 kwietnia 
Pierwsze czytanie: Dz 5,12-16 
Drugie czytanie: Ap 1,9-11a.12-13.17-19 
Ewangelia: J 20,19-31  

Niedziela Miłosierdzia Bożego - J 20,19-31 
Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście! W dzisiejszą 
niedzielę Bożego Miłosierdzia świętujemy nasz odpust 
parafialny wysławiając razem ze świetą Faustyną i 
wszystkimi świętymi dobrego i miłosiernego Boga. 
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. Faustyny 
pisał, że naszą odpowiedzią na Boże miłosierdzie powinna 
być ufność, która polega na spodziewaniu się otrzymania 
pomocy od Boga. 
Czy ufamy Bogu, że nam pomoże w życiu? Czy czujemy, ze 
ufność Bogu to nasza ostatnia deska ratunku? W 
Dzienniczku św. Faustyna pisze: "Ufam łasce, która w 
największej nędzy obfituje, a ludzkość nie znajdzie 
uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia 
mojego". 
Tak jak Bóg jest miłosierny wobec nas, tak i my powinniśmy 
być miłosierni wobec innych. Dla nas jest to największe 
wyzwanie, bo to oznacza, że mamy również być  miłosierni 
wobec naszych wrogów, ponieważ Pan Bóg jest  dobry także 
dla niewdzięcznych i złych. (Łk 9, 35-36) 
Jak więc powinno się objawiać nasze miłosierdzie w 
codziennym życiu? Najpierw starajmy się współcierpieć z 
cierpiącymi i pokrzywdzonymi. Potem okazujmy innym 
miłosierdzie przez czyn, słowo i modlitwę. Takie 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-24
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-24
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-04-24
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Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda 
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że 
dałeś naszej Ojczyźnie kard. Augusta 
Hlonda, biskupa  i Prymasa Polski, wielkiego 
i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, 
Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że 

postępowanie wyrobi w nas stałą chęć wspomagania 
bliźniego. 
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia gorąco poprośmy św. Sr. 
Faustynę o wstawiennictwo za nami i naszymi rodzinami. 
Pomódlmy się modlitwą, którą wypowiedział św. Jan Paweł II 
w czasie kanonizacji Faustyny w 2000 roku: "A ty Faustyno, 
darze Boży dla naszych czasów, darze ziemi polskiej dla 
całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy pojęli głębię Bożego 
miłosierdzia. Pomóż nam żywo jego doświadczyć i 
świadczyć o nim wśród ludzi. Niech twoje przesłanie światła i 
nadziei rozprzestrzenia się po całym świecie, nakłania 
grzeszników do nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść, 
otwiera ludzi i narody na praktykowanie braterstwa. I my dziś 
wpatrzeni w oblicze Zmartwychwstałego Chrystusa  czynimy 
naszą modlitwę ufnego zawierzenia i z niewzruszoną 
nadzieją wypowiadamy "Jezu, ufam Tobie." ks. Andrzej 
Maślejak SChr, proboszcz 

Fragmenty z Dzienniczka św. Siostry Faustyny 
na temat Polski: 
Wrzesień, Pierwszy piątek 1936 r. Wieczorem ujrzałam 
Matkę Bożą (…) i  zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. 
Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas 
zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją 
duszę. Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, 
która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka 
Boża na mało by się  przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam 
swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że 
jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może 
powstrzymać fale? O tak. Sama z siebie kropla jest niczym, 
ale z Tobą Jezu śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet 
piekłu całemu. Twoja wszechmoc wszystko moze. (686) 
Dziś powiedział mi Pan: Idź do przełożonej i powiedz, że 
życzę sobie, żeby wszystkie siostry i dzieci odmówiły tę 
koronkę, której cię nauczyłem. Odmawiać mają przez 
dziewięć dni, w celu przebłagania Ojca mojego i uproszenia 
miłosierdzia Bożego dla Polski. (714) 
Ojczyzno moja kochana, o gdybyś wiedziała ile ofiar i 
modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddaj 
chwałę Bogu. Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej 
być wdzięczna. (1038) 
Często modlę się za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie 
Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą dusze wytężam, aby 
ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice 
miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z 
ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą 
Polskę, a wtenczas nie może używać swojej sprawiedliwości. 
Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz. Nie ma dnia, w którym 
bym się nie modliła za ciebie. (1188) 

Myśli ku rozważeniu na podstawie książki 
"Jezus Król Miłosierdzia" napisanej przez bł. ks. 
Michała Sopoćko 
Miłosierdzie to cnota moralna, pobudzająca do należytego 
współcierpienia w cudzej nędzy i usunięcia jej w miarę 
możności. Miłosierdzie jest skutkiem miłości i polega na 
smutku z nieszczęścia osoby ukochanej, jak gdyby ono było 
naszym własnym oraz na dążeniu do usunięcia jego, jak 
gdyby osobistego. W każdym dziele Bożym znajduje się 
Jego miłosierdzie. 
Mądrość Boża rządząca światem natchniona jest przede 
wszystkim miłosierdziem, które wszędzie i zawsze łagodzi 
wymaganie sprawiedliwości. Psalm 135 mówi – „Bo na wieki 
miłosierdzie Jego” W Środę Popielcową kapłan mówi: 
„Wysłuchaj mnie Panie, bo łaskawe jest miłosierdzie Twoje.” 
Doktor Anielski dopiero w odkupieniu ludzi widzi pełnię 
wszechmocy i miłosierdzia Bożego i za św. Augustynem 
powiada, iż większą wszechmoc Bóg okazał w odkupieniu 
grzeszników przez swoje niezmierzone miłosierdzie, niż w 
stworzeniu choćby najdoskonalszych duchów niebieskich, 
gdyż łatwiej stworzyć świętych niż usprawiedliwić 
grzeszników. „Dałeś mi, Boże, nie tylko to, że istnieję, ale i 
to, że z grzesznika stałem się usprawiedliwionym i świętym. 
W tym usprawiedliwieniu i uświęceniu doznałem większego 
miłosierdzia niż w stworzeniu” – woła św. Augustyn. 
W czym jest największe miłosierdzie Boże: „że Bóg mogąc 
zniszczyć, albo przynajmniej od razu surowo ukarać 
grzeszników, nie czyni tego, lecz utrzymuje ich, jak gdyby na 
ręku własnym nosi, żywi, napełnia przyjemnościami, pozwala 
swemu słońcu nad nimi świecić i deszczowi padać, by 
użyźniał ich ogrody i pola, by nadto w chwili odpowiedniej 
wlać swoją miłość w ich dusze, przebaczyć i postawić ich na 
równi ze sprawiedliwymi”. Jeżeli oddalimy się od miłosierdzia 
Bożego, zgubimy swe życie pod względem doczesnym i 
wiecznym. 
Do miłosierdzia należy bardziej darować niż karać, dlatego 
Bóg wymierzenie sprawiedliwości odkłada na życie przyszłe, 
tu zaś wciąż miłosierdzie przebacza nam winy w 
sakramencie pokuty. Dlatego Bóg ciągle woła „nawróćcie się 
do Mnie ze wszystkiego serca waszego” Jl, 2 12. „Wyznajcie 
Pana bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego” Ps 135,1 
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają: w sobotę, 
30 kwietnia: Dalia Grazyna Puchalska; w 
niedzielę, 8 maja: Victoria Maria Haluch, w 
niedzielę, 22 maja: Patrycja Maleszewski, 
Antoni Taborowicz, Jack Szlezak, Karol 
Wojciech Mucha; w niedzielę, 29 maja: 
Chloe Rose Giera, Maya Belle Giera; w 
niedzielę: 5 czerwca: Frank Zmuda, w niedzielę, 12 
czerwca: Jacob Thomas Wilczynski, Gloria Piechota, Oliver 
Liam Baran, Nella Borawski; w sobotę, 18 czerwca: Lyla 
Depowski; w sobotę, 2 lipca: Mia Jakimowicz, w niedzielę, 

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

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. 

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 - 04/17/2022: 
• Składka: $10,500.00 
• Easter Collection: $15,810.00 
• Spłata długu: $37,719.00 
• Ziemia Święta: $5,076.00 

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... 

10 lipca: Emil Giewont; w sobotę, 16 lipca: Franciszek 
Kalucki,, Landon Tworkowski. 
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 
27 maja: Karolina Kardasz i Łukasz 
Trestka; 28 maja: Katarzyna Szefczyk i 
Mariusz Majerski; 4 czerwca: Klaudia Kulig 
i Dawid Kielbania, Izabela Mata i Jordan 
Klak: 11 czerwca; Grace Obrochta i 
Gerard Grabowski, Alicja Kwak i Tomasz Miszczak; 18 
czerwca: Sara Kochanski i Maciej Zielinski, Kasia Staniek i 
Adam Rombalski, 25 czerwca: Ewelina Slawska i Rafal Wilk, 
Ewa Krawczyk i Nicolas Hogan; 2 lipca: Agnieszka Domian i 
Connor Duff, 9 lipca: Katarzyna Cygan i Tomasz Walus, 16 
lipca: Monika Zelazo i Dominik Tokarczyk, Agnieszka 
Boratynska i Krzysztof Waszczuk. 
 

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/. 

http://www.milosierdzie.us


 

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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• 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. 

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): 

 

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) 

 
 

S z k o ł a 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 . 

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. 

Sikorskiego, Addison odbędzie się: 
• 14 maja (grupa piątkowa Schaumburg i szkoła z Addison o 

godz. 10am, a grupa sobotnia Schaumburg o godz. 
1:30pm). 

Podziękowanie  
Serdecznie dziękujemy ks. Wiesławowi Wójcikowi SChr za 
przybycie do nas, pomoc duszpasterską, wygłoszenie 
Triduum przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia i kazań 
odpustowych w uroczystość Bożego Miłosierdzia. 
Księże Wiesławie, niech Bóg błogosławi Tobie w posłudze 
kapłańskiej. 

1 i 8 maja ks. Zygmunt Ostrowski przy wyjściu z 

kościoła będzie rozprowadzał książki swojego autorstwa. 
Zachęcamy do zakupu książki. Książki mogą stać się 
dobrym prezentem dla siebie i innych. 



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. 
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