
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 

 

Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu 

swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzona. 

Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O 

mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, jak 

pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. 

Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako 

pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i w przyszłym życiu. Wysławianie 

Twego miłosierdzia jest zadaniem wyłącznym życia mojego. (1242) 
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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 
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XXII Niedziela Zwykła - 28 sierpnia 
6:00pm (sobota) +Genowefa Dojka 
7:00am +Anna Czyńska w 1 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Kingi i Mariusza z ok. 

15 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski 
11:00am ++Jadwiga i Stanisław Grzybowski 
1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy i 
Sylwestra oraz dla  rodziny 

1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże  dla Bożeny i 
Sławomira Michalak z ok. 40 rocz. ślubu 

3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O Boże błogosławieństwo dla Aleksa Bozowskiego 

z ok. 7 urodzin  
 

Poniedziałek  –  29 sierpnia, św. Jana od Krzyża 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krzysia Szkaradek z 

ok. 16 urodzin 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

Nobis 
7:00pm +Stanisław Krępulec 
 

Wtorek  – 30 sierpnia 
8:00am +Anna Czyńska w 1 rocz. śmierci 
8:00am O Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia dla 

Grażyny Faszczewskiej i Kevina 
7:00pm +Ryszard Ozlański w 1 rocz. śmierci 
 

Środa  -  31 sierpnia 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm O Boże błogosławieństwo, wiatę, mądrość i odwagę 

dla Mirosława i Sebastiana z ok. urodzin 
 

Czwartek - 1 września 
8:00am +Domicela Krzak w 4 rocz. śmierci 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
 

Piątek - 2 września, I Piątek Miesiąca 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów parafii 
7:00pm +Irena Zawiła 
 

Sobota – 3 września, I Sobota Miesiąca 
8:00am +Stanisława Pawlińska w 36 rocz. śmierci 
9:00am +Zbigniew Cieśla 
 

XXIII Niedziela Zwykła - 4 września 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am Dziękczynna za 49 lat małżeństwa Teresy i 

Tadeusza Poczobut z prośbą o dalsze łaski i opiekę Bożą 
9:00am O powołanie kapłańskie i zakonne 
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XXII  Niedziela Zwykła - Łk 14,1.7-14 
Bezinteresowność 
Jezus do człowieka, który zaprosił Go na ucztę, rzekł: „Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich 
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, 
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ 
nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. 
Akcja duńskiego filmu «Uczta Babette» rozgrywa się w 
czasach Rewolucji Francuskiej. Nienawiść, jaka ogarnia 
tłumy, wprowadza zamęt i niszczy życie niejednej rodziny. 
Fala terroru zmusza wielu do ucieczki i szukania schronienia 
z dala od wydarzeń, które wstrząsają ówczesną Europą. 
Wśród uciekających jest tytułowa bohaterka filmu Babette. 
Przybywa ona do cichej miejscowości na prowincji w odległej 
Skandynawii i dzięki polecającemu listowi znajduje 
schronienie w domu dwóch ubogich sióstr należących do 
protestanckiej wspólnoty. Wspólnota, której życie 
normowane jest przez zasady zawarte w Biblii, szczególnym 
pietyzmem otacza swego założyciela – pastora, ojca owych 
sióstr. Babette prosząc o dach nad głową, podejmuje się 
pełnić rolę służącej. Gotuje, sprząta, wykonuje polecenia 
zgodnie z wolą swoich dobroczyńców. 
Pewnego dnia przychodzi wiadomość o głównej wygranej na 
loterii. Babette staje się właścicielką olbrzymiej sumy 
pieniędzy. Jej chlebodawczynie przewidują rychłe rozstanie. 
Babette prosi, by pozwoliły jej urządzić na pożegnanie 
kolację dla całej wspólnoty. Ponieważ propozycja ta budzi 
pewne kontrowersje ze względu na surowy, prawie 
ascetyczny styl życia wspólnoty, Babette postanawia wydać 
przyjęcie ku czci zmarłego pastora. Zdumienie budzą 
przygotowania, jakie czyni Babette. Zamawia wiele 
niecodziennych produktów, a wśród nich różne gatunki 
ptactwa oraz przyprawy; jest i żółw, i zamorskie owoce, i 
rzadkie gatunki wina… 
Gdy ubodzy członkowie wspólnoty przybywają na kolację, ich 
oczom ukazuje się niecodzienny widok. Stół jest tak suto 
zastawiony i tak przyozdobiony, jakby to było przyjęcie na 

28 sierpnia 
Pierwsze czytanie: Syr 3,17-18.20.28-29 
Drugie czytanie: Hbr 12,18-19.22-24a 
Ewangelia: Łk 14,1.7-14 

11:00am O Boże błogosławieństwo na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego Szkoły im. św. Faustyny 

1:00pm +Stanisław Otfinowski w rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Stanisław Dzielski w 1 rocz. śmierci 

https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-08-28#ewangelia_0
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-08-28#pierwsze_czytanie_0
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-08-28#drugie_czytanie_0
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-08-28#ewangelia_0
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zamku królewskim. Goście początkowo udają, że nie robi to 
na nich wrażenia, ale pierwsze degustacje potraw wprawiają 
ich w zachwyt. Znikają wszelkie konwenanse i rozpoczyna 
się tak wspaniała uczta, jakiej nie mieli zapewne w całym 
swoim dotychczasowym życiu. Na koniec, po wyjściu 
wszystkich rozradowanych gości, siostry podchodzą do 
zmęczonej Babette, która cały czas spędziła w kuchni, aby 
jej podziękować i pożegnać się z nią. Ona zaś stwierdza, że 
nigdzie nie wyjeżdża, bo też nie ma gdzie i za co. – Jak to 
nie masz za co? A główna wygrana? – pada pytanie. – 
Wszystkie pieniądze przeznaczyłam na przyjęcie dla was. 
Chciałam się wam odwdzięczyć i zrobić wam radość – 
odpowiada Babette. 
Człowiek bezinteresowny jest prawdziwie wolny. Nie 
ogranicza go chciwość ani nadmierna przezorność, nie 
niszczy jego duszy zazdrość ani lęk przed opinią otoczenia. 
Służy, wsłuchuje się w potrzeby bliźnich – bo chce ich dobra. 
Tak postępują często również ludzie, którzy określają się 
jako niewierzący. Inni miłują ze względu na Boga. 
Czy jestem człowiekiem bezinteresownym? Czy staram się 
nim być? Czy rozumiem, na czym polega bezinteresowność? 
Pierwsze słowa dzisiejszej liturgii czytań pochodzą z Księgi 
Syracydesa: „Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a 
każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, 
o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”. Oto wyjaśnienie 
bezinteresowności: łagodność i pokora. Łagodność to pokój, 
z jakim pełnimy wszystko, co jest wolą Boga. Pokora – to 
wewnętrzne nastawienie umożliwiające nam służenie 
braciom nie wywyższając się. Czy znajdę łaskę u Pana? ks. 
Tadeusz Czakański 

Poniedziałek  –  5 września, Labor Day 
8:00am +ks. Tomasz Dzida w 6 rocz. śmierci 
8:00am +Józef Rechul w 18 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 6 września  
8:00am +Aleksander Popow 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm ++Genowefa i Tadeusz Mieszała 
 

Środa  -  7 września 
8:00am O Boże błogosławieństwo w dniu ślubu dla Joli 

Rafała i ich rodziny 
7:00pm +Bronisław Chraca 
7:00pm +Edward Johanson 
 

Czwartek - 8 września, Narodzenie NMP 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm Za duszę nienarodzonego dziecka 
 

Piątek - 9 września 
8:00am O Boże błogosławieństwo, nawrócenie i uzdrowienie 

dla Sebastiana, Aleksandry i Adriany 
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Adama 

Kowalskiego z ok. 50 urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla 
jego rodziny 

7:00pm  ++Janina i Stanisław Kwartnik i za zmarłych z 
rodziny 

 

Sobota – 10 września  
8:00am +Pelagia Kłosiewicz 
9:00am +John Tran 
 

XXIV Niedziela Zwykła - 11 września 
6:00pm (sobota) +Jarosław Chlebowicz 
7:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

przyjaciół rodziny Mucek 
9:00am Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Danuty i 

Stanisława Piaseckich z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo 

11:00am +Stanisław Bukowski 
1:00pm ++Maria i Jan Granat 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm ++Stanisława i Jakub Szpak  

4 września 
Pierwsze czytanie: Mdr 9,13-18b 
Drugie czytanie: Flm 9b-10.12-17 
Ewangelia: Łk 14,25-33 

XXIII Niedziela Zwykła - Łk 14,25-33 
Nieść krzyż, stawiać czy odstawiać? 
Ten, który przyszedł rozpalić w ludziach ogień Bożej miłości 
zaskakuje nas wezwaniem: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a 
nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i 
sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”. 
O jaką nienawiść tu chodzi? Gdyby Pan Jezus wypowiedział 
te słowa w naszym języku i w naszym kraju, czy ktokolwiek 
byłby w stanie uwierzyć w Jego Bóstwo? Jak wyglądałaby 
wspólnota Jego uczniów, zrodzona w imię po polsku 
rozumianej nienawiści? 
Aby dobrze zrozumieć intencje i właściwy sens twardych 
słów Chrystusa, trzeba koniecznie uwzględnić znaczenie 
wypowiedzi Zbawiciela w oryginalnym, aramejskim języku. W 
języku polskim bowiem nienawiść zawsze oznacza 
zaprzeczenie miłości, a nasz stosunek do innych osób 
(zarówno pozytywny, jak i negatywny) możemy wyrazić 
wieloma innymi słowami, dającymi się „cieniować”. Kogoś na 
przykład kochamy lub miłujemy, z innymi wiąże nas przyjaźń 
lub zwykła sympatia. I odwrotnie: kogoś nie lubimy, czujemy 
do niego niechęć lub antypatię. Możemy mieć nawet 
racjonalne powody po temu i nie od razu musi to być 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-09-04#pierwsze_czytanie_0
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-09-04#drugie_czytanie_0
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-07-03
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-09-04#ewangelia_0
https://www.pustyniawmiescie.pl/czytania/2022-09-04#ewangelia_0
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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 

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 - 08/14/2022: 
• Składka: $6,405.00 
• Spłata długu: $5,760.00 
• Pledges: $95.00 
 
 

Donacje: niedziela - 08/21/2022: 
• Składka: $8,403.00 
• Spłata długu: $14,677.00 
• Pledges: $210.00 
• Sklepik: 984.00 
 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

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

Dotychczas zebraliśmy $42,759.00.  
Zostało do zebrania $2,841.00 

grzechem. Nienawiść natomiast, jako pragnienie zła dla 
drugiej osoby i robienie jej czegoś na złość, zawsze jest 
grzechem. Nie tylko ciężkim, ale i głupim. 
Jest rzeczą oczywistą, że nie o takiej nienawiści myślał 
Chrystus, gdy mówił o niej jako o koniecznym warunku 
pójścia za Nim. W ojczystym języku Pana Jezusa naszą 
relację do innych osób opisują w zasadzie tylko dwa słowa: 
„kochać” i „nienawidzić”, przy czym „nienawidzić” nie znaczy 
życzyć źle, lecz kochać mniej, odczuwać większy dystans. 
Gdy na przykład Pismo święte mówi, że Pan Bóg kochał 
Jakuba, a Ezawa „miał w nienawiści” (Ml 1,1–3), to 
stwierdza, że jednego ukochał bardziej niż drugiego, że w 
definitywny sposób go wybrał i właśnie z nim związał swoje 
plany. 
W tym kontekście staje się jasne, że Chrystus od tych, którzy 
chcą iść za Nim – a więc dokonują definitywnego wyboru 
Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela – domaga się 
„nienawiści” czyli zweryfikowania dotychczasowych relacji w 
stosunku do wszystkich osób lub wartości, które z 
naturalnych względów mogłyby aspirować do zajęcia 
centralnego miejsca w duszy (i życiu) chrześcijanina (np. 
rodzice, małżonek, dzieci, ziemska ojczyzna). 
Znamienne, że wśród tych aspirantów Chrystus wymienia 
także „siebie samego”. Bo jak długo na tronie naszego serca 
siedzieć będzie nasze „Ja”, a nie Chrystus, nie będzie w nas 
prawdziwego chrześcijaństwa. Przyjąć Chrystusa, to znaczy 
także przyjąć Jego Krzyż. A przyjąć Krzyż, to znaczy wziąć 
swój krzyż: nie jako tani emblemat, ale jako zadanie 
wyzwalania się z własnego egoizmu w imię miłości Boga i 
bliźnich. Krótko mówiąc, pod Krzyżem Chrystusa powinniśmy 
się uczyć żyć dla innych i myśleć w kategoriach innych ludzi, 
a nie czynić z krzyża emblematu podkreślającego wyłącznie 
nasz punkt widzenia. Warto w tym miejscu przypomnieć 
smutną diagnozę Alberta Camusa: „Zbyt wielu ludzi 
wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było 
widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba 
trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak 
dawna...”. Krótko mówiąc, najwyżej podnosimy krzyż wtedy, 
gdy konsekwentnie dźwigamy z nim ciężar wszystkich 
ewangelicznych zobowiązań. ks. Antoni Dunajski 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 
4 września: Kacper Jan Buczynski; w sobotę, 
10 września: Lionid Grudakov; w sobotę, 17 
września: Olivia Brzozko; 25 września: Alicja 
Blachut. 
 

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 

proszę. Amen. 

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

http://www.milosierdzie.us
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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. 

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 3 września: Alicja Zieba i 
Zdzislaw Pirog; 10 września: Sylwia 
Biedron i Dawid Knurek, Michelle 
Mazurek i Kamil Swiech; 17 września: 
Magdalena Zadlo i Dawid Kurek; 24 
września: Justyna Kulach i Damian Kudra; Paulina 
Mlynarczyk i Daniel Nawara; Anna Zelazo i Fredy 
Dominquez. 
 

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/. 

• Szukam krawcowej do szycia odzieży damskiej, Kontakt: 
Barbara (630)613-9522. 

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. 

I Piątek Miesiąca 
W piątek, 2 września, przypada I Piątek 
Miesiąca.  
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz. 8am. 
• Po południu od 3pm do 8pm. 

 

Labor Day 
W poniedziałek,  5 września przypada Labor Day, Msza św. 
będzie odprawiona tylko o 8:00am.  

Biuro Parafialne w ten dzień będzie zamknięte.  



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. 
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