
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 

 

Większe jest miłosierdzie Moje aniżeli nędza twoja i świata całego. Kto zmierzył 

dobroć Moją?. Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić 

się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i 

otworzyłem ci źródło miłosierdzia; przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem 

ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści 

miłosierdzia Mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze Mną spór o nędzę twoja. 

Zrób Mi przyjemność, że Mi oddasz  swe biedy i całą nędzę, a ja cię napełnię 

skarbami łask. 

Zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce moje dobrocią swoją; oto z ufnością i pokorą 

zbliżam się do trybunału miłosierdzia Twego, rozgrzesz mnie sam ręką zstępcy 

swego. O Panie, czuję, jak spłynęła łaska i pokój w moją biedną duszę. (1485)  
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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 



VI Niedziela wielkanocna - 22 maja 
6:00pm (sobota) ++Maria i Józef Policht oraz Stanisław i 

Józef Policht 
6:00pm (sobota) O potrzebne łaski dla Małgorzaty i Pawła 

Bugaj i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
7:00am +Halina Bukat  
9:00am +Jan Wójcikowski  
11:00am +Stanisław Kaszuba w 18 rocz. śmierci 
1:00pm +Robert Sobkowicz w 13 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Stanisława Folcik  
 

Poniedziałek  – 23 maja 
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mayi w dniu 8 urodzin 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Izabeli i Kazimierza 

Wiatr w 34 rocz. ślubu 
 

Wtorek  – 24 maja 
8:00am ++Zofia, Czesław Ratyniak i zmarli z rodziny 

Ratyniak 
7:00pm +Stanisław Kahl w 7 rocz. śmierci 
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Środa  -  25 maja 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm +Tomasz Kupiec w 8 rocz. śmierci 
7:00pm +Kazimierz Karp  
 

Czwartek - 26 maja, św. Filipa Neri 
8:00am ++Filip i Wiesława Skibińscy 
7:00pm ++Irena, Tadeusz, Mieczysław Chachulski 
7:00pm +Andrzej Ogrodnik w 2 rocz. śmierci 
 

Piątek - 27 maja 
8:00am +Maria Wdowiak 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo dla Anny i Norberta Jurek w 

rocz. ślubu 
7:00pm  +Józef Koszyk w 17 rocz. śmierci 

 
Sobota – 28 maja 
8:00am +Wojciech Łabuda 
9:00am +Anna Zamarło 
 
Wniebowstąpienie Jezusa - 29 maja 
6:00pm (sobota) +Edward Ignaciuk w rocz. śmierci 
7:00am ++Kunegunda i Stanisław Borek  
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9:00am +Teresa Otfinowska  
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Marioli i Davida w 1 rocz. ślubu 
1:00pm ++Adela i  Ciepiela 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i łaski dla Kevina Frąckiel 

z ok. 29 rocz. urodzin 

22 maja 
Pierwsze czytanie: Dz 15,1-2.22-29 
Drugie czytanie: Ap 21,10-14.22-23 
Ewangelia: J 14,23-29  

VI Niedziela wielkanocna - J 14,23-29 
Dzisiejszy fragment Ewangelii św. Jana jest ostatnią 
rozmową Chrystusa z Apostołami przed Jego śmiercią. 
Słowa, które wypowiada Chrystus są więc słowami Jego 
Testamentu. A testament trzeba wykonać. O co więc 
Chrystus  prosił Apostołów i o co prosi nas dzisiaj: W życiu 
trzeba mieć miłość, bo ona jest najważniejsza i dzięki niej 
Bóg zamieszkuje w duszy człowieka. "Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać." (J 
14,23) Nie ma większego szczęścia jak mieć Boga w sercu. 
O czym jeszcze Chrystus mówi do Apostołów, jak ich 
przygotowuje na swoje odejście? Ja odchodzę, ale nie 
możecie się z tego smucić, tylko radować, bo przyjdzie do 
was Duch Pocieszyciel. A kiedy On przyjdzie, wtedy 
zrozumiecie moją naukę. Czyli bez Ducha Świętego nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć nauki Chrystusa. Jakie to jest 
ważne mieć w sobie Bożego Ducha, bo wtedy wiesz jak żyć, 
jak działać, jak dawać świadectwo. Wtedy wierzysz, a wiara 
jest skarbem i dlatego ciesz się i dziękuj Bogu, że masz 
wiarę. 
Trzecią rzeczą, o której mówi Chrystus do Apostołów jest 
pokój. "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat, Ja wam daję."  (J 14, 27) Świat daje coś, co 
jest przemijające, chwilowe. Bóg daje w wymiarze 
duchowym. Bóg daje pokój serca. Jego pokój jest trwały, 
przynosi człowiekowi szczeście. 
Czy chcesz żyć w pokoju? Czy chcesz pozbyć się lęku: co z 
tobą będzie? Dzisiejsza Ewangelia mówi, że jeśli kochasz 
Boga i zachowujesz Jego naukę możesz być spokojny, bo 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-22
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-05-22
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PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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 
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 

Boga masz za sobą, Boga który umacnia ducha człowieka, 
Boga, który wydobywa z niewoli grzechu. 
W Dzienniczku św. Faustyna napisała: "W piątek w czasie 
Mszy św., kiedy dusza moja zalana była szczęściem Boga, 
usłyszałam w duszy te słowa: Miłosierdzie Moje przeszło 
do dusz przez serce Bosko-ludzkie Jezusa, jak promień 
słońca przez kryształ. Uczułam w duszy i zrozumiałam, że 
wszelkie zbliżenie się do Boga jest nam dane przez Jezusa, 
w Nim i przez Niego". 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 
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką 
"DONACJE"  przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. 

Donacje: niedziela - 05/15/2022: 
• Składka: $8,265.00 
• Spłata długu: $13,061.00 
• Pledges: $250.00 
• Kawiarenka: $1,300.00 

 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom za wielką 
hojność.  Bóg zapłać! 

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 2022.  
 

Uroczysta Msza św. Jubileuszowa zostanie odprawiona 
w sobotę, 22 października, o godz. 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.    

Jose H. Prado Flores -  Formacja uczniów  
1. Co według Ciebie znaczy być uczniem Chrystusa? 
2. Czy miałeś w swym życiu okazję dać świadectwo, Ze 

Chrystus jest twoim Mistrzem i Panem? 
3. Cztery warunki bycia uczniem : 
a) mieć tylko jednego Mistrza – „Jeden jest wasz Mistrz i 

jeden wasz Nauczyciel: Jezus.” (Mt 23, 8.10) „Nie 
będziesz miał cudzych bogów obok Mnie, Ja Pan, twój 
Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym” (Wj 20, 3.5); 

b) definitywnie i bez ociągania się pójść za Jezusem. 
„Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie 
nadaje się do Królestwa”; 

c) odrzucić przeszkody. Jakie są te przeszkody:  
• wyrzeczenie się rodzinnych więzów „Jeśli ktoś 

przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 
matki, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może 
być moim uczniem”. (Łk 14,26); 

• wyrzeczenie się własnej działalności „Pójdźcie za 
Mną, a staniecie się rybakami ludzi” Mk 1,17; 

• wyrzeczenie się dóbr materialnych - przykład 
bogatego młodzieńca; 

• wyrzeczenie się zaszczytów światowych, chodzi o 
wyrzeczenie się próżnej chwały i sławy; 

• wyrzeczenie się kościelnych zaszczytów - Jakub i 
Jan usiłowali uzyskać niektóre stanowiska w niebie; 

d) nieść krzyż - „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem. (Łk 14,27) 

kard. Augusta Hlonda łaski, o którą pokornie proszę. Amen. 

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

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają:  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 sobotę, 16 lipca: 
Franciszek Kalucki,, Landon Tworkowski; w niedzielę, 24 
lipca: Giewont Emil. 
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, Izabella J. Mata 
i Jordan M. Klock: 11 czerwca; Grace Obrochta i Gerard 
Grabowski, Alicja Kwak i Tomasz Miszczak; 16 czerwca (w 
Polsce): Katarzyna Magdalena Piotrowska i Gregor Baszak, 
18 czerwca: Sara Kochanski i Maciej Zielinski, Kasia Staniek 
i Adam Rombalski, 25 czerwca: Ewelina Slawska i Rafal 
Wilk, Ewa Krawczyk i Nicolas Hogan, Natalia Kupiec i Marcin 
Gawlak (w Polsce); 2 lipca: Agnieszka Domian i Connor 
Duff, 9 lipca: Katarzyna Cygan i Tomasz Walus, 16 lipca: 
Monika Zelazo i Dominik Tokarczyk, Agnieszka Boratynska i 

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. 6pm.,  
 młodzież zapraszamy na wspólny śpiew Litanii 

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

Raport Kwesty Diecezjalnej CMAA dotyczący 
naszej parafii 
W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.  

Dotychczas zebraliśmy $29,948.  
Swoje donacje na kwestę złożyło 160 rodzin z naszej parafii. 
W przedsionku kościoła wyłożone są kopertki na kwestę. 
Bardzo prosimy rodziny, które jeszcze nie złożyły żadnej 
donacji na kwestę, aby używały specjalne koperteki 
wyłożone w przedsionku kościoła.   

Memorial Day 
W poniedziałek, 30 maja, zostanie odprawiona Msza św. 
tylko o godz. 8am.  
Biuro  parafialne w tym dniu będzie nieczynne. 

Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego  
Czuwanie odbędzie się w sobotę, 4 czerwca, godz.  
• 8pm - rozpoczęcie czuwania;  
• 10pm - Msza św. 
Hasło tegorocznego czuwania: "Nie lękaj się, wypłyń na 
głębię w mocy Ducha Świętego".  W czuwaniu wezmą udział 
grupy odnowy charyzmatycznej z polonijnych parafii w 
Chicago. Z Polski będziemy gościć świeckiego 
ewangelizatora Grzegorza Miecznikowskiego. 

Odnowienie Figurki Matki Boskiej Ludźmierskiej 
Serdecznie dziękujemy państwu Ewie i Wojciechowi 
Chowaniec za pokrycie wszystkich kosztów związanych z 
renowacją figurki Matki Boskiej Ludźmierskiej.  Arytście-
plastykowi, Arturowi Wincenciak, dziękujemy za prace 
renowacyjne przy Figurce Matki Boskiej Ludźmierskiej. 

Krzysztof Waszczuk, 23 lipca: Monika Sojka  i Mateusz 
Motyka, 7 sierpnia (w Polsce): Agnieszka Anna Warta i 
Tomasz Kamil Lizak. 
 

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/. 
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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. 

Rekolekcje małżeństw sakramentalnych 
Domowy Kościół - Chicago zaprasza na rekolekcje do Camp 
Vista, WI, w dniach 19-26 czerwca 2022. Rekolekcje 
wygłosi: ks. Marek Dziewiecki. Więcej informacji jest na 
stronie: www.milosierdzie.us 

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. 

Rekolekcje organizowane w Camp Vista przez 
Wspólnotę Małżeństw Katolickich  
• Pierwszy Turnus pod hasłem "Małżeńskie Spa”: 7-14 

sierpnia - prowadzi o.Tomasz Gaj, OP 
• Drugi Turnus pod hasłem: "Kim jestem Ja i kim jesteś Ty 

Panie" - 14-21 sierpnia - prowadzi o. Adam Szustak, OP 

Poświęcenie placu zabaw  
W niedzielę, 5 czerwca 2022, odprawiona zostanie Msza św. 
o godz. 11am w intencji dobrodziejów i wszystkich, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego placu:  
• Małgorzata Pawlik-Chrostowska  MPZ Masonry, INC; 
• Jakub Raźniak – Craft Wood;  
• trawa – Łukasz Orzeł DuPage Homes z Bloomingdale;  
• koparki - Damian Rechul, Golgroup Excavating, LLC; 
• skręcanie p. Janusz Warzecha US Space JW Properties 

LLC;  
• Stanisław Pikul; 
• kładzenie powierzchni Paweł Bugaj wraz z ojcami naszych 

dzieci; 
• kładzenie trawy pospolite ruszenie naszych ojców; 
• kawiarenki organizowane przez nasze mamy z grup 

parafialnych. 
 
 

Po Mszy św. odbędzie 
się poświęcenie placu 
zabaw. 

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. 



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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