
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 

 

O spowiedzi świętej. Ze spowiedzi świętej powinniśmy odnosić dwie korzyści: 

do spowiedzi przychodzimy po uleczenie; 

po wychowanie - dusza nasza potrzebuje ciągłego wychowania, jak małe dziecko. 

O Jezu mój, rozumiem głęboko te słowa i wiem z doświadczenia, że dusza o własnych 

siłach daleko nie zajdzie, wiele się natrudzi, nic dla chwały Bożej nie zrobi, błądzi 

ustawicznie, ponieważ umysł nasz jest ciemny i nie umie rozeznać własnej sprawy. 

Na dwie rzeczy będę zwracać uwagę szczególną: pierwsze - wybierać będę                       

do spowiedzi to, co mnie najwięcej upokarza, chociażby to był drobiazg, ale mnie                 

to kosztuje i dlatego mówię; drugie - ćwiczyć się będę w skrusze, nie tylko                       

przy spowiedzi, ale przy każdym rachunku sumienia wzbudzać w sobie żal doskonały, 

a szczególnie, kiedy się położę na spoczynek. (…) Tyle świętości - ile zależności. 

(377) 
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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 



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  
 

Poniedziałek  – 2 maja, św. Anatazego 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
8:00am +Andrzej Witaszek i o Boże błogosławieństwo dla 

wszystkich, którzy modlili się w jego intencji 
7:00pm +Henryk Wojdełko w 2 rocz. śmierci 
7:00pm +Jan Kardasz w 2 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 3 maja, św. Filipa i Jakuba, Ap. 
8:00am Za Polskę  
7:00pm +Bronisław Koziara w 25 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo z ok. urodzin dla 

Tomasza i o łaski dla całej jego rodziny 
 

Środa  -  4 maja, św. Floriana 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am +Władysław Jania w 5 rocz. śmierci 
7:00pm ++Jadwiga i Stanisław Kozicki 
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny 

Jurczak i Sionek 
 

Czwartek - 5 maja, I Czwartek miesiąca 
8:00am +Ryszard Olszewski w 3 rocz. śmierci 
7:00pm +Józefa Konopka 
7:00pm  O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne łaski 

dla Mateusza Pajor 
 

Piątek - 6 maja, I Piątek miesiąca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Maxa Piaseckiego w 

dniu 5 urodzin 
8:00am +Bronisław Obrochta w 5 rocz. śmierci 
7:00pm +Helena Czarnota w 2 rocz. śmierci 
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Sobota – 6 maja, I Sobota miesiąca 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
10:00am I Komunia św. 
 
IV Niedziela wielkanocna - 8 maja 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świat 
7:00am W intencji Matek  
9:00am W intencji Matek  
11:00am W intencji Matek  
11:00am W intencji Matek  
1:00pm W intencji Matek  
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm W intencji Matek  

1 maja 
Pierwsze czytanie: Dz 5,27b-32.40b-41 
Drugie czytanie: Ap 5,11-14 
Ewangelia: J 21,1-19  

III Niedziela wielkanocna - J 21,1-19 
Przypatrzmy się życiu pierwotnego Kościoła. Apostołowie po 
zmartwychwstaniu zrozumieli swoją misję. Dla  człowieka to 
jest bardzo ważne, aby zrozumiał swoją misję w świecie. 
Misja Apostołów polegała na głoszeniu Dobrej Nowiny o 
zbawieniu człowieka. 
Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich opisując działalność 
pierwotnego Kościoła zaznaczył, że wiele znaków i cudów 
działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. "Wynoszono też 
chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć 
cień przechodzacego Piotra padł na któregoś z nich". (Dz 
5,15)  Wtedy to arcykapłan i saduceusze zaaresztowali 
Apostołów i wtrącili do publicznego więzienia. Z interwencją 
przyszedł jednak Bóg i anioł Pański wyprowadził 
aresztowanych Apostołów i polecil im głosić Bożą naukę. 
Zobaczmy w tej scenie, że dla Boga nie ma nic 
niemożliwego. Więzienie jest starannie zamknięte, strażnicy 
pilnują uwięzionych Apostołów, a oni tymczasem są już w 
świątyni i nauczają. 
Potem przyprowadzono Apostołów przed sanhedryn i 
zadano im pytanie: czy nie rozumiecie, że nie wolno wam 
nauczać w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy usłyszeli 
odpowiedź Apostołów: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż 
ludzi". Czy dla nas nie jest to lekcja życia? Kogo my 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-01
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-01
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-01
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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 żarl iwego 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. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

słuchamy? 
Co dalej się stało? Oskarżyciele wpadli w gniew i chcieli 
Apostołów zabić, ale uratował ich Gamaliel, który powiedział, 
że jeżeli to co czynią Apostołowie pochodzi od nich samych, 
to się rozpadnie, a jeśli od Boga, to nie potraficie ich 
zniszczyć. Dlatego uważajcie, bo może się okazać że 
walczycie z samym Bogiem. 
Co więc uczynili faryzeusze: kazali Apostołów ubiczować, ale 
faryzeuszów spotkało wielkie zaskoczenie, Apostołowie  się 
nie przestraszyli, ale ucieszyli się, że byli godni cierpieć dla 
imienia Jezusa. Czy rozumiemy myślenie Apostołów: Jezus 
dla nas cierpiał, a teraz my dla Niego i Jego sprawy 
zbawienia ludzi. Czy rozumiemy dlaczego Apostołowie 
zwyciężyli? Bo kierowali się męczeńskim wyznawaniem 
zasady, że "nie ma innego pana poza Chrystusem". 
W Ewangelii dzisiejszej Chrystus trzy razy zapytał św. Piotra 
czy Go miłuje. Było to nawiązanie do  zaparcia się Chrystusa 
przez Piotra. To samo pytanie co Piotr otrzyma każdy z nas 
na końcu swojego życia. Od odpowiedzi na to pytanie będzie 
zależała nasza wieczność. Ks. Andrzej Maślejak SChr, 
proboszcz 

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

Donacje: niedziela - 04/24/2022: 
• Składka: $9,576.00 
• Spłata długu: $12,223.00 
• Składka diecezjalna: $5,747.00 
• Kawiarenka: $610.00 
• Pledges: $145.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką 
"DONACJE"  przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają:  w niedzielę, 8 maja: 
Victoria Maria Haluch, w niedzielę, 22 maja: Filip Sikora, 
Izabela Luiza Zaba, Patrycja Maleszewski, Antoni 
Taborowicz, Jack Szlezak,  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 
niedzielę: 26 czerwca: Karol Wojciech Mucha; w sobotę, 2 
lipca: Mia Jakimowicz, w niedzielę, 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 

http://www.milosierdzie.us
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Pierwsza Komunia św. 2022 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św. 
Faustyny w Lombard odbędzie się  
• 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). 

Wspólnota Wojowników Maryi 
Męska Grupa Różańcowa zaprasza młodych mężczyzn do 
lat 50 do formującej się w naszej parafii wspólnoty 
Wojowników Maryi spotyka się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca o 6am  w Centrum Pastoralnym. Kontakt: Krzysztof 
(202)460-4950 lub Daniel (630)544-1902. 

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/. 

 

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

• 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: 
• 5 maja - gr. II (3wA i w3C) 

 

Szkoła Cz. Miłosza i Wł. Sikorskiego: 
• 12 maja - gr. I i II 

Dzień Matki 
Przy wejściu do kościoła zostały 
wyłożone kopertki na Dzień Matki. 
Na kopercie proszę wypisać imię 
żyjącej lub zmarłej Matki i wrzucić do 
koszyka z kolektą. W niedzielę, 8 
maja podczas wszystkich Mszy 
świętych modlić się będziemy w 
in tencjach wszystkich matek 
żyjących i zmarłych. 

Nabożeństwa majowe 
W naszej wspólnocie 
Nabożeństwo  Majowe będzie 
odprawiane w kościele: 
 od poniedziałku do piątku 

oraz w niedzielę o godz. 
6:30pm;  

 w sobotę o godz. 5:30pm.  
 
Nabożeństwo Majowe: 
 dla dzieci będzie odprawiane za Centrum Pastoralnym, w 

środy o godz. 6:00pm,  
 młodzież zapraszamy na wspólny śpiew Litanii 

loretańskiej w środę, po wieczornej Mszy św., przy figurze 
Matki Bożej przed plebanią. 

I Piątek Miesiąca 
W piątek, 6 maja, przypada Pierwszy 
Piątek Miesiąca.  
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz. 

8am. 
• Po południu od 3pm do 8pm. 

Spotkanie modlitewne Straży Honorowej Najśw.  
Serca Jezusa i Niepokalanego 
Serca Maryi 
W I Sobotę miesiąca, 7 maja, po Mszy św. o 
6pm odbędzie  się spotkanie modlitewne 
Straży Honorowej Najśw. Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.  



 

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. 

Adoracja  Najświętszego Sakramentu 
Z a p r a s z a m y  n a  a d o r a c j ę 
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. 

Książki napisane przez ks. Zygmunta 
Ostrowskiego SChr 
W dniu dzisiejszym i w przyszłą niedzielę będzie można 
nabyć książki napisane przez ks. Zygmunta Ostrowskiego 
SChr. 

Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” 
W roku duszpasterskim odbędą się jeszcze dwa spotkania 
Kręgu Biblijnego „Zacheusz”: 9 maja, 23 maja (ostatnie). 
 

Zapraszamy tych wszystkich, którzy pragną  żyć duchem 
Bożego Miłosierdzia . 

W tym roku wypada 25-lecie naszej parafii, która 
została założona dekretem ks. biskupa Joseph 
Imesch w 1997 roku. 
 
Uroczystości Jubileuszowe odbędą się w sobotę, 22 
października.  
 
Uroczysta Msza św. Jubileuszowa zostanie 
odprawiona w sobotę, 22 października, o godzinie 
5pm przez ks. biskupa Ronalda Hicks, Ordynariusza 
diecezji Joliet.  
Po Mszy św. odbędzie się bankiet w Kings Hall. 
 
Z okazji Jubileuszu pragniemy wydać pamiątkowy 
album. Bliższe informacje na temat jubileuszu parafii 
będą podane w następnych biuletynach.    



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. 
 

Wspólnota Wojowników Maryi 
Męska grupa różańcowa, spotyka się w pierwsze soboty 
miesiąca w Centrum Pastoralnym o 6am. Kontakt: Krzysztof 
(202)460-4950 lub Daniel (630_544-1902. 
 
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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