
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 

 

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie,                

o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie 

Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. 

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie 

podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co 

piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.  

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, 

by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. 

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie             

o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. (163) 
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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 



Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej - 19 czerwca 
6:00pm (sobota) Z ok. 4 urodzin Stasia o Boże 

błogosławieństwo dla niego i jego rodziny 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Daniela i Michelle 
7:00am +Stefania Sak w 1 rocz. śmierci  
7:00am W intencji Ojców 
9:00am W intencji Ojców 
11:00am W intencji Ojców 
1:00pm W intencji Ojców 
1:00pm Intencja zbiorowa 
8:00pm W intencji Ojców 
 

Poniedziałek  –  20 czerwca 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
7:00pm Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

Wtorek  – 21 czerwca, św. Alojzego Gonzagi 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Moniki 

z ok. urodzin 
7:00pm +Marian Wykupił w 18 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny Wykupił 
 

Środa  -  22 czerwca 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm O Boże błogosławieństwo w pracy i na studiach dla  

Konrada Śnieżek 
7:00pm +Jan Wójcikowski 
 

Czwartek - 23 czerwca, Narodzenie św. Jana 
8:00am +Maria Policht w 17 rocz. śmierci 
7:00pm +Jan Mucha 
 

Piątek - 24 czerwca, Uroczystość NSPJ 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Filipa w dniu urodzin 

oraz dla Anety i Jacka w rocz. ślubu 
7:00pm  ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Sobota – 25 czerwca, Niepokalanego Serca Maryi 
8:00am +Jerzy Kamiński 
9:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

XIII Niedziela Zwykła - 26 czerwca 
6:00pm (sobota) +Dariusz Machal w 4 rocz. śmierci 
7:00am +Stanisław Górz 
9:00am +Jan Granat 
9:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Beaty i Eugeniusza Kurek z ok. 25-lecia małżeństwa  
11:00am W intencji Bogu wiadomej 
1:00pm ++Janina i Józef Korbas, Regina i Tadeusz Jędo, 

Józefa i Józef Kukuła, Bronisław, Jadwiga i Edward 
Kuzon 

1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
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Zofii i Kazimierza Bednarczyk z ok. 50 rocz. zwarcia 
małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla Lidii i 
Tomasza Bednarczyk z ok. 23 rocz. ślubu 

3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana 

Cieślaka 

19 czerwca 
Pierwsze czytanie: Za 12,10-11, 13,1 
Drugie czytanie: Ga 3,26-29 
Ewangelia: Łk 9,18-24  

Uroczystość Najśw. Ciala i Krwi Pańskiej - Łk 
9,18-24 
W uroczystość Bożego Ciała przybyliśmy do kościoła, aby 
publicznie podziękować za Eucharystię. Sam Pan Jezus 
prosił, aby w Kościele obchodzone było święto Bożego 
Ciała. Dlaczego ludzie nie czczą Bożego Ciała, które 
zostało wydane za grzechy człowieka - zapytał Pan 
Jezus francuską zakonnicę Julianę z Cornillon? 
Co Jezus uczynił, aby nas uratować?  Poświęcił się do 
końca i wydał swoje Ciało na ukrzyżowanie. Co jeszcze 
uczynił? Ustanowił Eucharystię, pokarm na życie 
wieczne. 
Oto jest istota dzisiejszej Uroczystości. Jezus jest Chlebem 
Żywym, który zstąpił z nieba. Tym Chlebem jest Jego Ciało 
wydane za życie świata. 
W dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała kontemplujemy 
tajemnicę walki Chrystusa  o wolność człowieka. Moi Drodzy, 
nie odchodźcie od wiary, nie stawajcie się ludźmi 
bezbożnymi. Czy jesteście świadomi jakie są skutki 
bezbożności? Skutkiem odejścia od Boga jest upadek 
cywilizacji. Czy nasza cywilizacja chrześcijańska upada? Czy 
można ją uratować? Dzisiaj na tej Uroczystości pomyśl co 
musisz uczynić, aby uratować siebie, twoją rodzinę i 
chrześcijańską cywilizację? 
Jak uratować chrześcijańska cywilizacje, o tym mówią nam 
święci. Co mówią?  Św. Augustyn mówił, że serce człowieka 
jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli jak 
będziesz żył bez Boga twoje serce będzie niespokojne. 
Św. Faustyna mówiła, że największy grzesznik nie jest 
stracony gdy zaufa Bogu i poprosi o miłosierdzie. Dlatego 
wołajmy: Jezu ufam Tobie.  
Św. Jan Paweł II mówił, że trzeba otworzyć drzwi swojego 
serca dla Chrystusa, bo od Niego i z Jego nauki bije blask 
prawdy. 
Św. Małgorzata Maria Alacoque prosiła nas, abyśmy w ciągu 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-06-19
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-06-19
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-06-19
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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 
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... 

Historia Święta Bożego Ciała 
Pod koniec XII wieku szesnastoletnia francuska dziewczyna, 
dziś znana jako s. Juliana z Cornillon, miała wizję, w której 
ujrzała świetlistą tarczę z ciemną plamą. Sam Zbawiciel – 
jak utrzymywała – wyjaśnił jej, że owa plama oznacza 
brak w Kościele święta ku czci Jego Ciała i Krwi, które 
powinno przypadać w czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. 
Dziewczyna wstąpiła potem do zakonu. Obdarowana tą wizją 
Juliana musiała dużo wycierpieć. Wielu uważało ją za 
niegodną wiary egzaltowaną zakonnicę, której wizjom nie 
powinno się wierzyć. Jednak dzięki staraniom kierownika 
duchowego mistyczki, archidiakona Jakuba Pantaléona, 
synod diecezji Liége podjął w 1247 r. decyzję o 
zaprowadzeniu nowego święta. Uczyniono to jednak bez 
entuzjazmu. Ale Pan Bóg dalej działa. 
Oto w 1263 r. w Bolsenie, niedaleko Rzymu miał miejsce 
niezwykły cud. Podczas przełamania Hostii zaczęła z niej 
kapać Krew. Był to znak, który otrzymał pewien kapłan 
odprawiający Mszę św., gdy zwątpil, że pod postacią chleba 
kryje się Ciało Chrystusa. Poruszony tym wydarzeniem 
Papież Urban IV wprowadził święto Bożego Ciała w Rzymie, 
a o opracowanie tekstów liturgicznych zwrócił się do św. 
Tomasza z Akwinu.  Jeden z tych tekstów liturgicznych, który 
napisał św. Tomasz brzmi: 
„Dobry Pasterzu, prawdziwy Chlebie, Jezu zmiłuj się nad 
nami. Nakarm nas i strzeż. Doprowadź nas do wiecznych 
dóbr w krainie żyjących. Ty, który wszystko wiesz i 
wszystko możesz, który nas karmisz na ziemi, wprowadź 
twych braci na ucztę niebieską do radości Twoich 
świętych.” 
Co Izraelici otrzymali w Starym Testamencie – otrzymali 
Boże Prawo i przyrzekli, że je wypełnią i będą Bogu 
posłuszni. Gdy Mojżesz wrócił z Góry Synaj z tablicami 10 
Przykazań odbyła się uroczystość zawarcia przymierza przez 
krew. 
Co otrzymaliśmy w Nowym Testamencie? Odbyła się 
ostatnia wieczerza. Wtedy Chrystus powiedział: Bierzcie i 
jedzcie... Bierzcie i pijcie... Otrzymaliśmy Eucharystie. 
Eucharystia to jest rozdawnictwo Słońca. Św. Katarzyna 
Sieneńska napisała: Ciało moje jest słońcem. A słońce 
wylewa światło na cały świat. Ktokolwiek chce, uczestniczy w 
jego cieple. Od czego dusza zapala swą świecę miłości i 
wiary? Od ognia mej Boskiej miłości. A zapala się, gdy się 
Mnie kocha i idzie za nauką Mej prawdy. Zbliżcie się Bracia i 

dnia mówili akt strzelisty: Serce Jezusa spraw, niech Cię 
kocham coraz więcej. 
Drodzy Bracia i Siostry - miejsce wasze jest w Bogu, a 
miejsce Boga jest w waszym sercu. Czy pozwolicie, aby 
Bóg zamieszkał w waszych sercach? Ks. Andrzej 
Maślejak SChr, proboszcz 

Drodzy Ojcowie! 
Z okazji Waszego Dnia składam Wam 
moc najserdeczniejszych życzeń: niech 
dobry Bóg pomaga wam w realizowaniu 
waszego powołania, bo Jego 
błogosławieństwo w kierowaniu rodziną 
jest najważniejsze.  Pełnijcie w swoich 
rodzinach funkcję przyjaciela waszych żon i dzieci. Uczcie 
dzieci życia w oparciu o wartości chrześcijańskie.                                                                           

Siostry do słodkiego i chwalebnego światła. Otrzymacie tyle 
ile przyniesiecie miłości i gorącego pragnienia. Człowiek 
przychodzi do Boga ze świecą, ale świece są różne, małe i 
duże. Zapalisz małą świeczkę, mało światła daje, większa, 
większe. Tak jest z miłością. Na chrzcie św. otrzymaliście 
świecę. Knot tej świecy to wiara, która została zapalona. 
Miłość zaprosiła nas do przyjęcia miłości – Jakiego 
dostojeństwa nabywa dusza, która przyjmuje jak należy ten 
chleb życia, ten pokarm aniołów. Jak ryba w morzu, a morze 
w niej, tak ja jestem w duszy, a dusza we Mnie, Oceanie 
Pokoju. Gdy dusza jest we Mnie. To jest mocna wobec 
trzech rzeczy: wobec własnej namiętności, jest mocna 
przeciwko diabłu i przeciwko światu. 
Czego Pan od nas wymaga: czystości i miłości. Żądam, aby 
dusza kochała mnie i bliźniego, aby pomagała bliźniemu w 
potrzebie wedle możności, wspierając modlitwą i jednocząc 
się z bliźnim w miłości. 
Dusza niszczeje przez utratę łaski. Człowiek popełnia 
grzechy albo z głupoty, albo z nieświadomości, albo ze 
złości. A grzech szkodzi duszy i gniewa Boga z powodu jej 
zguby. Nie pozwól związać się szatanowi w pęta grzechu. 
Żaden człowiek nie mógłby być związany, gdyby nie chciał." 
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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 - 06/12/2022: 
• Składka: $7,888 
• Spłata długu: $13,463. 
• Pledges: $385 
• Kawiarenka: $2,488 
• Dziękujemy za donacje z pikniku dla dzieci: $7,050. Kwota 

będzie przekazana dla dzieci z Tanzani i Ukrainy. 
 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

Raport Kwesty Diecezjalnej CMAA dotyczący 
naszej parafii 
W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.  
Dotychczas zebraliśmy $29,723.00. Zostało do zebrania 
$15,877.00 

Nabożeństwa czerwcowe 
W miesiącu czerwcu zapraszamy na 
nabożeństwa z litanią do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, które będą odprawiane: 
 od poniedziałku do piątku po Mszy św. 

wieczornej 
 w sobotę o godz. 5.45pm, a w niedzielę 

o godz. 6:45pm. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
- Boże Ciało 
Dzisiaj, 19 czerwca, przypada 
Uroczystość Bożego Ciała. 
Procesja z Najświętszym Sakramentem 
do czterech ołtarzy odbędzie się po Mszy 
św. o godz. 1:00pm.  
Dziękujemy wszystkim za włączenie się 
w przygotowanie procesji, a szczególnie 
grupom przygotowującym ołtarze: 
1. Barbara i Jan Górz - grupa Górali 
2. Barbara Stano - grupa katechetyczna  
3. Krystyna Dąbrowska - Straż Honorowa NSPJ i NSM 
4. Alicja Przednówek - grupa Róż Różańcowych 

W Uroczystość Bożego Ciała nie ma Mszy św.             
o godz. 3:30pm.   

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają: w sobotę, 25 
czerwca: Aleksander Henryk Donates, w 
niedzielę: 26 czerwca: Karol Wojciech Mucha, 
Teo Michael Walen; w sobotę, 2 lipca: Mia 

Jakimowicz; w sobotę, 16 lipca: Franciszek Kalucki, Landon 
Tworkowski; w niedzielę, 24 lipca: Emil Giewont. 
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 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; 16 lipca: Monika Zelazo i 
Dominik Tokarczyk, Agnieszka Boratynska i Krzysztof 
Waszczuk; 23 lipca: Monika Sojka  i Mateusz Motyka, 30 
lipca: Weronika Moskal i Daniel Bernacki, Martyna Brzys i 
Tristian Silva; 6 sierpnia: Wioleta Kadłub i Jan Leja; 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/. 

http://www.milosierdzie.us
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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. 
Jeśli ktoś ma ciekawe zdjęcia z historii parafii, prosimy o 
kontakt z biurem parafialnym. 
 

Zdjęcia do Jubileuszowego Albumu  
W związku ze zbliżającym się Jubileuszem przygotowujemy 
album parafialny. Każda z rodzin będzie mogła zrobić w 
kościele zdjęcie swojej rodziny i będzie ono umieszczone w 
sekcji rodziny naszej parafii.  Zdjęcia będą  robione w 
dzisiejszą niedziele - czerwiec 19 i czerwiec 26 przed i po 
Mszach św. w salce u góry.  

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 

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. 

W dniu 24 czerwca polskie serca w domach lub w parafiach 
dokonują Aktu Poświęcenia siebie Sercu Jezusa i Sercu 
Maryi.  
Ponawiamy Uznanie Jezusa Chrystusa Królem swego serca, 
małżeństwa, rodziny i Ojczyzny. 

Program Uroczystości w naszej parafii: 
• 7pm - Różaniec wynagradzający 
• 7:30pm - Msza św. -  po Komunii św. odczytanie trzech 

aktów: Aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu, Aktu Osobistego Poświęcenia się 
Niepokalanemu Sercu Maryi i Aktu Osobistego Uznania 
Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana 

• Po Mszy św. całonocna adoracja w kościele: 
 9pm - 10pm - Wojownicy Maryi 
 10pm - 12am - Grupa Modlitewna 
 od północy adoracja indywidualna 

"Ocaleni" w Ameryce  
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej pana 
Rafała Przezińskiego redakotra programu w TVP „Ocaleni”. 
Życzymy miłych i owocnych spotkań.  Nasz gość poruszy 
następujące tematy:  Jak być szczęśliwym? Jak odbudować 
relację? Jak urodzić się na nowo?  

Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej 
Jesteśmy żeńską wspólnotą kobiet oddających się Panu 
Bogu na wyłączność przez ślubowaną czystość, ubóstwo i 
posłuszeństwo. 
Jeśli myślisz o życiu dla Boga w szczególnej więzi z Maryją, 
jesteś pełnoletnią katoliczką, która nie ukończyła 40. roku 
życia i chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na: 
www.secolare.com, kontakt: @secolare.com. 



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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