
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 

 

Wzrok Pański przeniknął duszę moją na wskroś, a najmniejszy pyłek nie 

uchodzi uwagi Jego. I rzekłam do Jezusa: Jezu, myślałam, że mnie zabierzesz. 

A Jezus mi odpowiedział: Jeszcze się nie spełniła wola Moja w tobie całkowicie, 

jeszcze pozostaniesz na ziemi, ale niedługi czas. Podoba Mi się bardzo ufność 

twoja, ale miłość niech będzie gorętsza. Miłość czysta daje duszy moc                            

w samym konaniu. Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie,                         

ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi. Chcę, ażeby                       

i ostatnie chwile twoje były zupełnie podobne do Mnie na krzyżu. Jedna jest 

cena, za którą się kupuje dusze - a tą jest cierpienie złączone z cierpieniem 

Moim na krzyżu. Miłość czysta rozumie te słowa, miłość cielesna nie pojmie                

ich nigdy. (324) 
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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 



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 
Zofii i Kazimierza Bednarczyk z ok. 50 rocz. zawarcia 
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 
 
Poniedziałek  –  27 czerwca 
8:00am +Marianna Bargielska w 3 rocz. śmierci 
8:00am +Bolesław Moździerz w 46 rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Julii z ok. urodzin 
 
Wtorek  – 28 czerwca, św. Ireneusza 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Kasi i Daniela w 25 rocz. ślubu 

7:00pm +Kazimierz Połciewicz 
7:00pm ++Janina, Franciszek, Irena, Zenon, Czesław Wojda 
 
Środa  -  29 czerwca, św. Piotra i Pawła, ap. 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am ++Emilia, Jan, Franciszka i Krzysztof Perlejewski 
7:00pm O dar wiary i wszelkie Boże błogosławieństwo dla 

Pawła Kania 
 
Czwartek - 30 czerwca 
8:00am +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

rodziny Zalewski i Jedlina 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Jolanty i Mieczysława Kaczmarczyk oraz dla Agnieszki i 
Mateusza Kaczmarczyk w rocz. ślubu 

 
Piątek - 1 lipca, I Piątek miesiąca 
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8:00am +Janina Kania w rocz. śmierci 
7:00pm  ++Halina i Zbigniew Kowalscy oraz Helena i 

Kazimierza Antonowicz 
 
Sobota – 2 lipca, I Sobota miesiąca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Emilii Masłoń z ok. 

urodzin 
9:00am ++Bronisława i Franciszek Dąbrowscy 
 
XIV Niedziela Zwykła - 3 lipca 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am O zdrowie i Boże  dla rodziny Rapacz 
9:00am ++Zofia i Jakub Piasecki w 25 rocz. śmierci 
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne 
1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Moniki i 
Michała Budz w rocz. ślubu 

3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm +Zbigniew Samson 

26 czerwca 
Pierwsze czytanie: 1 Krl 19,16b.19-21 
Drugie czytanie: Ga 5,1.13-18 
Ewangelia: Łk 9,51-62  

XIII Niedziela Zwykła - Łk 9,51-62 
"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem 
trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo 
niewoli". (Gal 5,1) 
Oto argumentacja św. Pawła dlaczego należy przyjąć 
Chrystusa do swojego serca. Któż z nas nie chce żyć w 
wolności? Któż z nas nie zadaje sobie pytania, co robić, aby 
być człowiekiem wolnym? 
Skoro wolność przynosi Chrystus, to co muszę zrobić? 
Poprosić, aby mnie prowadził przez życie. Chrystus taką 
prośbę człowieka przyjmuje na poważnie. On nie chce 
abyśmy żyli w niewoli grzechu, ale w wolności. On prosi nas, 
abyśmy Mu zaufali, a nie oglądali się do tyłu, bo 
"ktokolwiek  przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do Królestwa Bożego". (Łk 6, 62) 
A co w takim razie z trudnościami, dolegliwościami i 
przeciwnościami życia? Mistyczka Alicja Lenczewska w 
swoich duchowych dziełach napisała, że to wszystko mamy 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-06-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-06-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-06-26
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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... 

Myśli Rafała Porzedzińskiego -  "Bóg uzdrawia - 
rekolekcje dla bezsilnych" na podstawie 12 
kroków prowadzących do wolności duchowej i 
wewnetrznej. 
Są cztery absoluty: absolutna czystość, absolutna miłość, 
absolutna bezinteresownośc i absolutna szczerość. Trzeba 
zabić starego człowieka, czyli stary człowiek musi umrzeć. 
Trzeba się zaopiekować dusza ludzką, trzeba zabrać się za 
naszą pychę. O czym jest program 12 kroków - o drodze do 
absolutnej czystości, miłości, bezinteresowności i szczerości. 
Oto program życia każdego człowieka. 
Krok Pierwszy 

Uznać swoją bezsilność - po co masz upaść na dno - nie 
żeby się odbić, ale żeby poznać co cię ściąga na dno. 

Krok drugi 
Kim jest Bóg - jest miłosierdziem, przebacza. 

Krok trzeci 
Postanowiliśmy powierzyć nasze życie i wolę Bogu, który 
nas kocha. Co można Bogu powiedzieć - "Nie", nie 
zgadzam się z Tobą Boże. Ale czy warto tak powiedzieć 
swojemu Stwórcy? 

Krok czwarty 
Zrobiliśmy obrachunek naszej duszy, naszego wnętrza i 
czeka nas praca. Narodziłeś się i masz z Bogiem umowę 
o dzieło i masz to dzieło wykonać. Masz zbudować dom 
na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus. 

Krok piąty 
Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu i drugiemu człowiekowi 
istotę naszych błędów. 

przeznaczyć na wynagrodzenie za grzechy własne i innych 
ludzi. 
A potem zapytała: "A co możemy zrobić dla Ciebie Jezu? - 
Opatrywać moje rany, które ciągle ludzie Mi zadają. I 
krwawią. Jestem Cierpiącą miłością. Bitą i poniewieraną 
przez własne dzieci. Możesz swoją czułością złagodzić mój 
ból. I schronić Mnie w swoim sercu, bo wielu Mnie wygnało. 
Miłość musi być ofiarująca się, a nie pożądająca. Wtedy jest 
czysta i piękna - taka, jaką Ja was obdarzam. 
Co czyni miłość - Ona czyni piękno w ludziach - na ich 
twarzach i w ich sercach.  Panie, naucz nas kochać, aby 
Twoje Piękno zstąpiło na nas i uczyniło nas podobnymi 
Tobie". 
Cały czas dorastamy do bycia odpowiedzialnymi 
chrześcijanami. Pozwólmy Chrystusowi, aby On działał w 
naszym życiu, bo wtedy dosięgnie nas Boże Miłosierdzie, 
czyli przebaczająca miłość, która czyni człowieka wolnym. 
Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

Krok szósty 
Musimy pracować nad naszymi wadami. Staliśmy się 
gotowi, aby Pan Bóg uwolnił nas od naszego charakteru. 

Krok siódmy 
Pobożnie prosiliśmy Pana Boga, aby uwolnił nas od 
naszych wad charakteru i usunął braki. Ten krok zaczyna 
się od pokory. Jeżeli odczuwasz upokorzenie, to znaczy, 
że jesteś pyszny, bo niesposób upokorzyć pokornego. 
Pokornie trzeba Pana Boga prosić, aby uwolnił nas od 
wad naszego charakteru. 

Krok ósmy 
Lista osób do zadośćuczynienia. Trzeba zrobić listę osób, 
których skrzywdziliśmy. Kogo najbardziej skrzywdziłeś? 
Siebie, bo wtedy złamałeś swoje chrześcijaństwo i swoją 
godność. 

Krok dziewiąty 
Zadośćuczyniliśmy z wyjątkiem tych, którym by to 
wyrządziło krzywdę. 

Krok dziesiąty 
Prowadzimy dalej moralną ocenę siebie. 

Krok jedenasty 
Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do zjednoczenia 
z Bogiem. Mamy lepiej rozumieć miłość Pana Boga. Mam 
poprzez modlitwę i kontemplację lepiej zrozumieć moją 
umowę o dzieło z Panem Bogiem. 

Krok dwunasty 
Przebudzony duchowo możesz podawać dalej, możesz 
świadczyć. 
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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 - 06/19/2022: 
• Składka: $8,447.00 
• Spłata długu: $5,395.00 
• Pledges: $85.00 
• Sklepik: $2,488.00 

• Kawiarenka: $516.00 

• Składka diecezjalna: $5,563.00 

 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

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

Dotychczas zebraliśmy $33,993.00.  
Zostało do zebrania $11,607. 

Nabożeństwa czerwcowe 
Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe z 
litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
które będą odprawiane w tym tygodniu od 
poniedziałku do czwartku po Mszy św. 
wieczornej. 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają: w 
sobotę, 2 lipca: Mia Jakimowicz; w 
sobotę, 16 lipca: Franciszek Kalucki, 
Landon Tworkowski; w niedzielę, 17 lipca: 
Vivian Nicole Szamreto; 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 2 lipca: Agnieszka Domian i 
Connor Duff; 16 lipca: Monika Zelazo i 
Domin ik 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/. 

I Piątek Miesiąca 
W piątek, 1 lipca, przypada Pierwszy 
Piątek Miesiąca.  
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz. 

8am. 
• Po południu od 3pm do 8pm. 

Ks. Marek Dziewiecki - Gościem w naszej Parafii 
w dniach od poniedziałku 27 czerwca do 
niedzieli 3 lipca 2022 
Ks. Marek Dziewiecki jest doktorem psychologii, ekspertem 
Ministerstwa Edukacji z zakresu wychowania do życia w 
rodzinie. W czasie pobytu w naszej parafii będzie możliwość 
spotkania się z naszym gościem. Homilie i nauki będą 
głoszone przez naszego gościa na Mszach św. rano o 8am i 
wieczorem o 7pm. Jest też możliwość umówienia się na 
prywatne rozmowy. Proszę dzwonić do biura parafialnego: 
(630)268-8766.  

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

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  jeszcze robione 
w dzisiejszą niedzielę - 26 czerwiec  przed i po Mszach św. w 
salce u góry.  
 

Książka z okazji Jubileuszu 
W książce, która ukaże się z okazji 25-lecia, biznesy, osoby 
prywatne mogą umieszczać swoje wpisy, listy gratulacyjne. 
Koszt całej strony $500, połowa strony $250, 1/4 strony 
$200.  
Ostateczny termin dołączenia do grona sponsorów/
dobrodziejów to 31 lipca.   
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się  z 
biurem parafialnym  

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. 

• Szukam mieszkania do wynajęcia od zaraz: dwie lub 

jedna sypialnia. Kontakt: Janina (630)506-0008. 



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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