
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 

 

W piątek rano, kiedy szłam do kaplicy na Mszę św., nagle na chodniku ujrzałam wielki 

krzak jałowca, a w nim strasznego kota, który patrząc złośliwie na mnie przeszkadzał 

mi przejść do kaplicy. Jedno westchnienie imienia Jezus rozproszyło wszystko. Dzień 

cały ofiarowałam za konających grzeszników. W czasie Mszy św. odczułam w sposób 

szczególny bliskość Pana. Po Komunii św. spojrzałam się z ufnością na Pana i 

powiedziałam Mu: Jezu, tak bardzo pragnę Ci coś powiedzieć. I spojrzał się Pan z 

miłością na mnie i rzekł: A co pragniesz Mi powiedzieć? - Jezu, proszę Cię przez 

niepojętą moc miłosierdzia Twego, aby wszystkie dusze, które dziś skonają, uszły 

ognia piekielnego, chociażby były największymi grzesznikami; dziś piątek, pamiątka 

Twego gorzkiego konania na krzyżu (…) i przytulił mnie Jezus do Serca swego i rzekł: 

(…) Uczynię jako prosisz, ale łącz się ustawicznie z konającym sercem Moim i czyń 

zadość sprawiedliwości. (873) 
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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 



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  
1:00pm W intencji Matek  
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm W intencji Matek  
 

Poniedziałek  – 9 maja 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

dzieci oraz o dar macierzyństwa dla córki i dar ułożenia 
sobie życia dla syna 

7:00pm ++Jadwiga Ignaciuk w rocz. śmierci i Albin Ignaciuk 
 

Wtorek  – 10 maja 
8:00am Za Przyjaciół i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Andrzej Witaszek i o Boże błogosławieństwo dla 

wszystkich, którzy modlili się w jego intencji  
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm ++Maria i Franciszek Giemza 
 

Środa  -  11 maja 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm ++Maria i Franciszek Mucek 
 

Czwartek - 12 maja 
8:00am +Wiesław Szkaradek w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Erim Adreani 
7:00pm ++Władysław Budek, Jadwiga, Julian, Marek i Józef 

Mucek 
 

Piątek - 13 maja, MB Fatimskiej 
8:00am +Eugeniusz Góra 
8:00am +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm  +Patryk Oźlański 

 
Sobota – 14 maja, św. Mateusza  Ap. 
8:00am ++Agnieszka, Piotr Dziuba 
10:00am I Komunia św. 
1:30pm I Komunia św. 
 
V Niedziela wielkanocna - 15 maja 
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6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. 
i potrzebne łaski dla Haliny i Andrzeja w dniu urodzin 

6:00pm (sobota) O potrzebne łaski dla Małgorzaty i Pawła 
Bugaj i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

7:00am O Boże błogosławieństwo dla Sandry Woźniak  
9:00am Dziękczynna za kończący się rok szkolny Szkoły 

św. Faustyny   
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Zosi Godowskiej z ok. urodzin  
1:00pm +Cecylia Chudy w 1 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Irena Lisak w 8 rocz. śmierci  

8 maja 
Pierwsze czytanie: Dz 13,14.43-52 
Drugie czytanie: Ap 7,9.14b-17 
Ewangelia: J 10,27-30  

IV Niedziela wielkanocna - J 10,27-30 
Nieraz słyszy się takie pytanie: "Na czym się w życiu dobrze 
wychodzi?" Mądrzy ludzie odpowiadają że w życiu dobrze się 
wychodzi na uczciwości. Dzisiejsza Ewangelia podpowiada 
nam, że w życiu także dobrze się wychodzi na słuchaniu 
Boga. "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 
one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na 
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki". (J 10, 27-28) 
Dzisiaj obchodzimy niedzielę Dobrego Pasterza. W Starym 
Testamencie pasterzem wybranego ludu był Bóg Ojciec. W 
Nowym Testamencie tę rolę pasterza Bóg Ojciec zlecił 
swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Co to znaczy, że 
Jezus jest Dobrym Pasterzem? Zauważmy, On nie uczy nas 
fałszu, ale jest tym, który otwiera nam drogę do uzyskania 
pełnego objawienia Bożego. On przyszedł, aby zbawić swoje 
owce i obdarzyć je obfitością swoich łask. Jego dobroć 
przejawia się w tym, że jest gotów życie swoje oddać za 
owce i je oddaje. 
Dzisiaj obchodzimy niedzielę Dobrego Pasterza. W Starym 
Testamencie pasterzem wybranego ludu był Bóg Ojciec. W 
Nowym Testamencie tę rolę pasterza Bóg Ojciec zlecił 
swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Co to znaczy, że 
Jezus jest Dobrym Pasterzem? Zauważmy, On nie uczy nas 
fałszu, ale jest tym, który otwiera nam drogę do uzyskania 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-08
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-08
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-08
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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... 

pełnego objawienia Bożego. On przyszedł, aby zbawić swoje 
owce i obdarzyć je obfitością swoich łask. Jego dobroć 
przejawia się w tym, że jest gotów życie swoje oddać za 
owce i je oddaje. 
I znowu zadajmy sobie to pytanie - na czym się w życiu 
dobrze wychodzi? Jaka jest nasza odpowiedź? Czy jestem 
już przekonany, że w życiu dobrze się wychodzi na 
uczciwości i słuchaniu Jezusa Chrystusa oraz pójściu za 
Jego głosem? 
Nawrócony z judaizmu Charlie Rich napisał: "Stałem się 
katolikiem, aby iść najprostszą drogą do nieba, być 
szczęśliwym nie przez marne kilka lat, lecz przez całą 
wieczność. Aby pewnego dnia uczestniczyć w radości 
aniołów i swietych w świecie przyszłym.  Łaska nawrócenia 
prowadzi do szczęścia, jakiego tu i teraz nie możemy sobie 
wyobrazić". A potem dodał: "Jeśli nie kochamy Chrystusa 
jesteśmy największymi nędzarzami. Chrystus bowiem 
stanowi jedyną nieprzemijającą Rzeczywistość jaka jest na 
tym świecie; bez Chrystusa zakorzenionego w najskrytszej 
głębi naszego wnętrza jesteśmy niczym. W istocie bez wiary 
w Chrystusa nic na tej ziemi nie ma sensu". 
Św. Faustyna pisała w swoim Dzienniczku, że w życiu 
dobrze się wychodzi, gdy się zaufa Jezusowi. Popatrzmy na 
obraz Jezusa Miłosiernego w naszym kościele i z mocną 
wiarą wyznajmy: Jezu Tobie ufamy i dlatego chcemy Ciebie 
w naszym życiu słuchać, aby na końcu dobrze na tym wyjść. 
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. 

Dzień Matki 
Dziś w sposób szczególny pragniemy 
modlitwą ogarnąć nasze mamy - dla 
ż y j ą c y c h  p r o s i ć  o  B o ż e 
błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne 
łaski, a dla zmarłych o szczęście 
wieczne, 

Oto refleksja związana z Dniem Matki 
Dlaczego Dzień Matki – aby podziękować. 
• Matka zastępuje na ziemi dziecku Boga – Pan Bóg to jest 

miłość – czyli kim jest matka... 
• Czy wiesz kto się za ciebie modli w twoim życiu? 
• Rola Matki – pomóc dziecku, aby w życiu doszło do dobra, 

aby uwierzyło, że ono istnieje. 
• Matka - jej zadanie - przygotować dziecko do życia 
Wanda Półtawska w książce  „Rekolekcje Beskidzkie” 
zamieściła nastepujacą refleksje: 
Pijemy mleko, a gospodyni opowiada, wzdycha. Właśnie 
niedawno umarł jej mąż. Mówi zdanie, które staje się potem 
tematem rozmyślań: „Nie mogę powiedzieć, żeby był dobry, 
ale to nie sztuka kochać dobrego”.  No i właśnie rozwija się 

ten wątek miłość. Miłość… jak ją wyrazić? Człowiek mówi 
nieraz kocham i zawsze może znaczyć to coś innego. Jeżeli 
jest prawdziwa miłość, to stale rośnie i dziś jest jej więcej niż 
wczoraj. Do wzrostu miłość ludzka potrzebuje jednak 
zakorzenienia w Bogu. O tyle rośnie, o ile nie sprzeciwia się 
Jemu. Ludzka miłość ma tylko wtedy siłę twórczą, gdy jest 
czysta, bezgrzeszna, cała zanurzona w Nim. Miłość ludzka 
jest uczestnictwem w Bożej miłości i wtedy tylko owocuje, 
gdy nie traci z Nim kontaktu. 
Jak zrobić by moje działanie było czyste, niezaśmiecone? 
Trzeba wzywać Boga szereg razy. Wszystko co jest 
przemodlone  może się udać. Człowiek jest taki mały, głupi, 
w sobie pokręcony, a Bóg go powoli prowadzi i odkręca. Bóg 
prostuje pokręconego człowieka. 
Czyste ręce i czyste serce. Czyste serce, to musi być także 
czystość uczuć. Serce jest symbolem siedliska uczuć, a 
oczyszczenie uczuć jest chyba zadaniem całego 
życia. Trzeba tu wierności w modlitwie. 

http://www.milosierdzie.us
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Modlitwa o pokój 
Pamiętajmy w swoich modlitwach,  
by wypraszać pokój i wolność                   
w Ukrainie. 

Donacje: niedziela - 05/01/2022: 
• Składka: $9,456.00 
• Spłata długu: $14,952.00 
• Kawiarenka: $300.00 
• Pledges: $545.00 
• Ofiara złożona przez rodziców dzieci z I rocznicy 

Komunii św. (Szkoła Cz. Miłosza): $312.00 
• Ofiara złożona przez rodziców dzieci z I rocznicy 

Komunii św. (Szkoła Faustyny): $800.00 

• Pomoc dla Ukrainy: $11,087.00 
• Jajko wielkanocne: $4,725.00 

 

Dziękujemy  naszym parafianom i wszystkim 

ofiarodawcom za wielką hojność.   
Bóg zapłać! 

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 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, 23 
lipca: Monika Sojka  i Mateusz Motyka. 
 

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/. 

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.  

Pierwsza Komunia św. 2022 
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). 

 

Próba przed I Komunią po Mszy św., która jest o 
godz. 7pm: 

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

 

I Spowiedź - od 5pm do 7pm 
• 12 maja (czwartek) - gr. I i 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. 
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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. 

Adoracja  Najświętszego 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. 

Książki napisane przez ks. Zygmunta 
Ostrowskiego SChr 
W dniu dzisiejszym 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.    

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

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. 

Wizerunek Matki Boskiej z Guadelupe 
Serdecznie dziękujemy członkom Fundacji Jana Pawła II za 
ufundowanie do naszego kościoła wizerunku Matki Boskiej z 
Guadelupe. Wizerunek Matki Boskiej został poświęcony w 
ostatnia niedzielę na Mszy św. o godz. 11am. 



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, Magda Kamińska, Justyna Szkaradek i 
Krystian Kwaśniak. 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 Katarzyna 
Kwoka. 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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