
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 

 

Mniejsza o to jakimi drogami mnie poprowadzisz; czy bolesnymi, czy radosnymi. 

Ja pragnę Cię kochać każdym momentem życia mojego. Każesz mi pójść, Jezu, 

pełnić wolę Twoją - pójdę, będę, czy w jednym czy w drugim wypadku. O Jezu 

mój, jeżeli pójdę, wiem, co mam wytrzymać i znieść, z całą  świadomością 

zgadzam się na to i aktem woli już wszystko przyjęłam. Mniejsza o to, co w tym 

kielichu jest zawarte dla mnie, wystarcza mi to, że wiem, iż mi go podała 

miłująca ręka Boga. Jeżeli mnie zawrócisz z drogi tej i każesz mi pozostać - 

pozostanę, pomimo wszystkich wewnętrznych przynagleń. Jeżeli mi je w duszy, 

w dalszym ciągu w duszy utrzymywać będziesz i pozostawisz mnie w tym 

konaniu wewnętrznym, chociażby do końca życia - przyjmuję to z całą 

świadomością woli i miłosnym poddaniem się Tobie, o Boże mój. (751) 
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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 



XIV Niedziela Zwykła - 3 lipca 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am O zdrowie i Boże  błogosławieństwo 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 
 

Poniedziałek  –  4 lipca, Independence Day 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów 
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana 

Badzioch z ok. urodzin 
 

Wtorek  – 5 lipca 
8:00am +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm Dziękczynna z ok. 50 rocz. urodzin Renaty z prośbą 

o dalszą opiekę Matki Bożej 
 

Środa  -  6 lipca 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Julii Marczuk z ok 15 urodzin 
 

Czwartek - 7 lipca 
8:00am +Wojciech Zakarzecki w 10 rocz. śmierci 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
 

Piątek - 8 lipca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Damiana 

Rechul z ok. 7 rocz. ślubu 
7:00pm  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary 

Ducha Św. dla Elżbiety z ok. 50 urodzin 
 

Sobota – 9 lipca  
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Kasi i całej rodziny 

Błachut 
9:00am ++Janina i Edward Lengiewicz 
 

XV Niedziela Zwykła - 10 lipca 
6:00pm (sobota) +Romualda Wysocka w 4 rocz. śmierci 
7:00am +Teresa Sierlecka w 3 rocz. śmierci 
9:00am +Janina Koziara 
11:00am ++Janina Korbaś w 6 rocz. śmierci i Renata 

Korbaś w 5 rocz. śmierci 
1:00pm +Wiktor Prończyk 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm ++Anna i Władysław Szpak 
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3 lipca 
Pierwsze czytanie: Iz 66,10,12-14c 
Drugie czytanie: Ga 6,14-18 
Ewangelia: Łk 10,1-12.17-20  

Dzień Niepodległości 
246 lat temu, 4  lipca 1776 r., amerykański Kongres uchwalił 
Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, w której 
ogłosił wolność od Wielkiej Brytanii. Powstało nowe państwo, 
Ameryka. W tym czasie Polska chyliła się ku upadkowi, a 
Ameryka powstawała. Było już 4 lata po pierwszym rozbiorze 
Polski. Wielcy Polscy bohaterowie, Tadeusz Kościuszko i 
Kazimierz  Pułaski walczyli o niepodległość Stanów. Tak 
powstało największe współczesne mocarstwo, na które 
Polacy zawsze patrzyli z nadzieją. Miliony Polaków 
opuszczało swoją Ojczyznę, bo tu na amerykańskiej ziemi 
czuli się wolni i mogli realizować swoje plany i marzenia. Na 
przestrzeni tych 246 lat zobaczmy ile było polskich 
emigracyjnych fal, aż do tej najnowszej fali 
posolidarnościowej, w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. 
Polacy są wdzięczni Ameryce za to, że znaleźli tutaj drugą 
Ojczyznę, która umożliwiła im realizacje swoich planów i 
marzeń.  
Gdy do Ameryki przyjechali Polacy i inni Europejczycy, to oni 
przywieźli ze sobą chrześcijańską kulturę. Dlatego zakładali 
swoje etniczne parafie i budowali swoje kościoły. Przykładem 
jest nasza parafia powstała 25 lat temu. To emigranci z 
Europy stworzyli w Ameryce chrześcijańską kulturę. 
I teraz po 246 latach patrzymy obecnie na to, co się dzieje w 
Ameryce i na całym świecie. I co widzimy, pod względem 
kulturowym Ameryka jakby upadała. 
Co mówią naukowcy na temat cywilizacji: Szkocki filozof, 
Aleksander Tytler uczył, że cywilizacja średnio trwa 200 lat i 
ma następujące cykle społeczne: ze zniewolenia do wiary 
duchowej; z wiary duchowej do wielkiej dzielności; z wielkiej 
dzielności do wolności; z wolności do dostatku; z dostatku do 
egoizmu; z egoizmu do samozadowolenia; z 
samozadowolenia do apatii; z apatii do uzależnienia; z 
uzależnienia na powrót do zniewolenia. 
Duszą świata jest Kościół Katolicki. Żeby zniszczyć duszę 
świata, trzeba zniszczyć Kościół Katolicki. Zobaczmy - czego 
uczył Marks - że religia to opium dla ludu, że trzeba 
zniszczyć wiarę. Co uczyniła rewolucja w Rosji, spaliła 
kościoły i mordowała księży i ludzi wierzących. Co czyniła 
wcześniejsza rewolucja we Francji? To samo. Każda 
rewolucja niszczy porządek Boski. Dlaczego -  żeby pozbyć 
się Boga i wrócić do pogaństwa. A co uczy pogańska 
doktryna? Jest to doktryna skrajnego materializmu, czyli nie 
ma życia po śmierci, nie ma Boga. Żyje się tylko od do i 
koniec. Liczy się tylko to, co się nam da użyć. I tu jedynym 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

kryterium jest przyjemność. Miarą wszystkiego i celem 
wszelkiego działania ma być przyjemność. Żadna kara po 
śmierci, żadne piekło, żaden sąd. Źródłem największej 
przyjemności jest seks. 
A tymczasem według naszej wiary sensem dziejów 
ludzkości  jest droga człowieka do Boga w oparciu o 
zasady, które zostawił nam Jezus Chrystus. 
Świętujemy Dzień Niepodległosci Ameryki. Pod względem 
politycznym to był dzień tryumfu i radości. Narodziło się 
nowe państwo. Dzisiaj po 246 latach co wiemy - że narody 
tracą swoją wolność i niepodległość, gdy odchodzą od Boga. 
Dlaczego? Bo Bóg jest gwarantem duchowej wolności 
człowieka. Jeśli człowiek odchodzi od Boga, to znaczy, że 
traci wolność duchową. Patrzcie na dzieje narodu 
Izraelskiego w Starym Testamencie. Gdy odchodzili od 
Boga, to wtedy tracili swoją niepodleglość. 
Jak my katolicy polskiego pochodzenia możemy pomóc 
dzisiejszej Ameryce, by się nie pchała w ramiona 
neomarksizmu i bezbożnictwa, by się nie pchała w 
kierunku duchowej niewoli? 
99% problemów, ktore mamy obecnie bierze się z usunięcia 
z życia moralności. Chcemy, żeby rodzina dobrze działała, 
ale zachowanie prawa moralnego kosztuje, więc je 
odrzucamy, a potem chcemy, żeby wszystko dobrze działało. 
Nie ma takiej opcji, że może coś dobrze działać bez Boga i 
bez moralnych zasad. 
Jeśli nie znajdziemy rozwiązania na poziomie duszy to 
będziemy się chylić ku schylkowi duchowemu, ku 
upadkowi. Katolicyzmu nie da się pogodzić z marksizmem 
lub liberalizmem. 
Dlatego czeka nas wielka walka duchowa, na śmierć i życie. 
Ktoś powiedział: Ciężkie czasy tworzą twardych ludzi. 
Twardzi ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą 
słabych ludzi. Słabi ludzie tworzą złe czasy. Złe czasy tworzą 
na powrót twardych ludzi. Oby w  dzisiejszej Ameryce, oby w 
Polsce i w całym świecie złe współczesne czasy  stworzyły 
na powrót twardych ludzi - ludzi, którzy z mocą i siłą 
zaświadczą, że Jezus jest Panem, że jest drogą, że jest 
prawdą i że jest życiem. Nasza rola - Amerykanów polskiego 
pochodzenia - bronić duchowej wolności nas samych, 
naszych rodzin i Ameryki. I w ten Dzień Niepodległości Boga 
prosimy o pomoc, a Matkę Najświętszą o opiekę nad nami i 
nad Ameryką, w której mieszkamy. Ks. Andrzej Maślejak 
SChr, proboszcz 

Poniedziałek  –  11 lipca 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów 
7:00pm ++Antonina i Władysław Kozioł 
 

Wtorek  – 12 lipca 

8:00am +Wojciech Zakarzecki w 10 rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna za  25 lat małżeństwa Barbary i 

Bogusława Jędral z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo 

7:00pm Dziękczynna za  25 lat małżeństwa Beaty i 
Krzysztofa Szeszko z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo 

 

Środa  -  13 lipca 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

dla Karoliny i Przemka z ok. 15 rocz. ślubu 
 

Czwartek - 14 lipca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Tomka Przednówek w dniu urodzin 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel  
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Barbary i Benedykta Madej z ok. 60 
rocz. ślubu 

 

Piątek - 15 lipca 
8:00am +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm  +Wojciech Zakarzecki w 10 rocz. śmierci 
 

Sobota – 16 lipca  
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny 

Dziadkowiec w dniu 87 urodzin 
9:00am +Tadeusz Chase 
 

XVI Niedziela Zwykła - 17 lipca 
6:00pm (sobota) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo dla Teresy Poczobut z ok. 
urodzin 

7:00am ++Anna i Stanisław Lenart 
9:00am O opiekę i Boże błogosławieństwo dla Natalii i 

Adriana z rodzinami oraz dla Sylwii 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Luciano Giovanazzi 

z ok. urodzin 
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Anieli i Filipka i ich mamy Magdaleny z ok. urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgosi 

Cieślak 

10 lipca 
Pierwsze czytanie: Pwt 30,10-14 
Drugie czytanie: Kol 1,15-20 
Ewangelia: Łk 10,25-37 

XV Niedziela Zwykła - Łk 10,25-37 
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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 

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 - 06/26/2022: 
• Składka: $8,013.00 
• Spłata długu: $19,265.00 
• Pledges: $85.00 
• Kawiarenka: $630.00 

• Składka diecezjalna: $3,997.00 

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. 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają: 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. 

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... 

"Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" (Łk 10,25) 
Oto pytanie jakie zadał Chrystusowi uczony w Prawie z 
dzisiejszej Ewangelii. Zobaczmy, jaką usłyszał odpowiedź - 
chcesz osiągnąć życie wieczne, to w swoim życiu  miłuj Boga 
i bliźniego. Mistrzowie życia duchowego uczą nas, że są trzy 
drogi do Boga. Pierwszą drogą jest pokora. Ona niszczy 
pychę, która jest największą przeszkodą w miłowaniu Boga. 
Człowiek w życiu ma się uniżyć, aby wznieść się do Boga. 
Drugą drogą jest pokuta, bo nie można wejść do Królestwa 
Bożego jeśli się nie będzie czynić pokuty za swoje grzechy. 
Trzecią drogą jest droga miłości. 
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus opowiada przypowieść o 
miłosiernym Samarytaninie, aby pokazać na czym polega 
droga miłości. Czy zdajesz sobie sprawę, że przypowieść ta 
mówi nam o czterech postawach jakie spotykamy w życiu. 
Pierwsza postawa to zbójcy - co oni robią - oni napadają na 
drugiego człowieka, oni niszczą, oni kradną, oni wyzyskują, 
oni czynią wszelkie zło drugiemu. Druga postawa - tę 
postawe symbolizuje poszkodowany, pobity i okradziony 
człowiek, który leży na ziemi. Co to znaczy? W życiu możesz 
zostać pobity, okradziony i wyzyskany przez drugiego 
człowieka. W życiu możesz doznać krzywdy od innych. 
Trzecia  postawa - to ta jaką przyjęli w przypowieści kapłan i 
lewita - oni są obojętni na biedę i krzywdę drugiego. Oni 
omijają człowieka w potrzebie. W życiu można być 
obojętnym na cierpienie i krzywdę drugiego. Co tu jest 
ważne: przed Bogiem nasza obojętność wobec cierpienia i 
krzywdy innych nigdy nie jest usprawiedliwiona.  Czwarta 
postawa - to ta, którą zajął miłosierny samarytanin - on 
okazal miłość, on udzielił pomocy. 
Czy nie sądzisz, że przypowieść o miłosiernym 
samarytaninie, to jest przypowieść o twoim życiu? Chrystus 
bardzo pragnie, abyś nie krzywdził innych, abyś nie był 
obojętny wobec potrzebujących, ale abyś doszedł do 
postawy miłosiernego samarytanina. W czasie Mszy św. 
poproś Chrystusa, aby pomógł ci wyciszyć twój egoizm i 
twoje ambicje. Nie zagradzaj zarozumiałością i pychą drogę 
Ducha Świętego do twojego serca. Uwierz, że sztuka życia 
polega na niesieniu pomocy drugim. 
Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: "Jeśli się 
modlimy, to znaczy, że wierzymy. Jeśli wierzymy, to znaczy, 
że kochamy. A jeśli kochamy, to wtedy służymy innym". 
Realizujmy na codzień jej dewizę życia. ks. Andrzej Maślejak 
SChr, proboszcz. 
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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. 
 

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. 

• Do wynajęcia pokój z łazienką w Wood Dale. Kontakt: Grażyna 
(773)682-0104. 

• Szukam mieszkania do wynajęcia od zaraz: dwie lub jedna 
sypialnia. Kontakt: Janina (630)506-0008. 

Ks. Marek Dziewiecki  
Serdecznie dziękujemy ks. Markowi Dziewieckiemu za 
posługę w parafii przez ostatni tydzień. 

Nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej 
W środę, 13 lipca serdecznie zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 7:00pm, a po Mszy św. na 
procesję  ze świecami z Matką Boża Fatimską.  

Dzień Niepodległości 
W poniedziałek,  4 lipca przypada Dzień 
Niepodległości, Msza św. będzie odprawiona 
tylko o 8:00am.  

Biuro Parafialne w ten dzień będzie 
zamknięte.  

Ks. Ryszard Szymanik SChr  
Serdecznie witamy ks. Ryszarda Szymanika SChr, który 
przybył z Poznania na wakacyjne zastępstwo. 

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. 

 

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 
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/. 



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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