
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. Paweł Marek SChr - wikariusz 
ks. Maciej Koczaj SChr - rezydent 
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 

 

Udzielił mi Pan poznania łask, którymi mnie nieustannie obsypuje. Światło to 

przenikło mnie do głębi i zrozumiałam te niepojęte względy Boże, które mi Bóg 

okazuje. Pozostałam w celi na długim dziękczynieniu, leżąc twarzą na ziemi, i 

wylewałam łzy wdzięczności. Nie mogłam się podnieść z ziemi, bo co się 

chciałam podnieść, to światło Boże dawało mi nowe poznanie łaski Bożej; aż za 

trzecim razem mogłam się podnieść z ziemi. Jako dziecko czułam, że wszystko, 

co posiada Ojciec niebieski, moim jest. Sam  mnie podniósł z ziemi aż do Serca 

swego; czułam, że wszystko co istnieje, jest w sposób wyłączny moim a ja nie 

miałam do tego wszystkiego żadnych pragnień, bo mi wystarcza Bóg sam. 

(1279) 
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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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XXVI Niedziela Zwykła - 25września 
6:00pm (sobota) ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski  
7:00am ++Wincenty Górz i ks. prałat Tadeusz Wincenciak 
9:00am +Teresa Otfinowska w rocz. śmierci 
11:00am +Bolesław Hałabis 
1:00pm +Dominik Świderski w 2 rocz. śmierci 
1:00pm +Kazimierz Wiatr 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety 

Cieślak 
 

Poniedziałek  –  26 września 
8:00am +Grzegorz Kolasiński w rocz. śmierci 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Ryszarda 

Dąbrowskich w 1 rocz. ślubu 
7:00pm +Tadeusz Winogrodzki 
 

Wtorek  – 27 września 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
7:00pm +Piotr Doika w 3 miesiące po śmierci 
7:00pm +Ryszard Mieszała w 4 rocz. śmierci 
 

Środa  -  28 września 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm +Stanisław Augustyn 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Tomasza 

Bućko z ok. 15 rocz. ślubu 
 

Czwartek - 29 września, św. Michała, Gabriela i Rafała, 
archaniołów 

8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski dla Michaliny 
Marszałek w dni urodzin i imienin 

7:00pm +Marcin Panek w 3 rocz. śmierci 
7:00pm ++Michał i Leona Murzańscy 
 

Piątek - 30 września 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie 

dla Julii Madej i jej rodziny 
8:00am O szczęśliwy przebieg operacji dla Anny w dniu 

dzisiejszym 
7:00pm +Henryka Średnicka 
 

Sobota – 1 października 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Ewy Jedlina z ok. 

urodzin 
9:00am ++Kazimierz i Genowefa Paśko 
 

XXVII Niedziela Zwykła - 2 pażdziernika 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata  
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XXVI  Niedziela Zwykła - Łk 16,19-31 
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu, w którą będziemy 
zasłuchani w czasie Mszy św. tłumaczy nam podstawową 
prawdę naszej wiary, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, 
który za dobre wynagradza, a za złe karze.  
O czym więc mówi ta przypowieść - że jest cierpienie po 
śmierci dla tych, którzy nie potrafili okazać miłosierdzia 
swoim bliźnim.  
Co musi się stać w twoim życiu, abyś zaczął dbać o swoje 
ostateczne przeznaczenie? Co musi się stać, abyś nie 
zaprzeczał Bożym prawom? Co musi się stać w twoim życiu, 
abyś zrozumiał dlaczego się urodziłeś i abyś się przekonał, 
że twoim celem jest dążenie do Boga?  
Za co został potępiony bogacz? Czy za to, że się ładnie 
ubierał? Nie. Czy za to, ze miał duży i piękny dom? Nie. Czy 
za to, że był bogaty? Nie. Został potępiony za swój egoizm i 
brak miłości. Zobaczmy - gdy nie będzie w nas miłości 
miłosiernej i wiary zatracimy siebie.  
Bogacz z przypowieści dopiero po śmierci zobaczył swój 
błąd i szybko chciał ostrzec swoich krewnych, którzy 
prowadzili podobny styl życia, polegający na ciągłym 
imprezowaniu. Po śmierci otwarły mu się oczy, że mógł 
inaczej żyć. Wiara uczy nas, że po śmierci jest już za późno 
zmienić swoje ostateczne przeznaczenie.  
Powtórzmy więc to podstawowe pytanie: Co musi się stać w 
twoim życiu, abyś je zmienił? Potrzebujesz łaski uzdrowienia.  
Ty, który szukasz niezależności, ty który ładujesz się w zło, 
uważaj, bo ani się nie oglądniesz jak znajdziesz się w 
"piekle". I co wtedy? Czy nie ma nadziei, gdy człowiek 
nabałagani w swoim życiu? A jednak jest Ktoś, kto cię kocha. 
A jednak jest Ktoś, kto chce cię wyciągnąć z twojego piekła. 

25 września 
Pierwsze czytanie: Am 6,1a.4-7 
Drugie czytanie: 1 Tm 6,11-16 
Ewangelia: Łk 16,19-31  

7:00am +Barbara Rudny i +Katarzyna Kozioł w rocznicę 
śmierci i za zmarłych z rodziny 

9:00am ++Stefania i Stanisław Chłopek oraz ++Józefa i 
Franciszek Matacz 

11:00am O powołania kapłańskie i zakonne  
1:00pm +Jakub Kuklo w 4 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Monika w 20 rocz. śmierci i +Józef Nowosadka w 

11 rocz. śmierci 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-09-25
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-09-25
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-09-25
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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 

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 - 09/18/2022: 
• Składka: $9,009.00 
• Spłata długu: $7,010.00 
• Pledges: $70.00 
• Sklepk: $730.00 

• Piknik parafilany: $46,942.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   

Bóg zapłać! 

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

Dotychczas zebraliśmy $43,258.00.  
Zostało do zebrania $2,342.00 

A jednak jest Ktoś, kto może wyprostować rozwalone życie 
rodzinne, kto leczy depresje, kto uwalnia z uzależnienia. A 
jednak jest Ktoś dla kogo nie ma nic niemożliwego. Jest tylko 
jeden warunek: poproś o pomoc, zezwól Bogu na tę pomoc. 
Zawołaj: "Jezu ratuj." Czy św. Faustyna nie pisała w swoim 
Dzienniczku, że gdybyśmy zrozumieli jak wielkie jest 
miłosierdzie Boże, nikt nie zostałby potępiony?  
W czasie dzisiejszej Mszy św. pomódlmy się o łaskę 
zbawienia dla  nas wszystkich. ks. Andrzej Maślejak SChr, 
proboszcz 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę; 9 
października: Jakub Jan Tylewski, Maria 
Bukrawa; w sobotę: 15 października: Leopold  
Joseph Opalacz, Veronika Janina Mrozek; w 
niedzielę, 16 października: Kacper Jarmoszka. w niedzielę: 
23 października: Nathan Roman Sroka 
 

Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze. 

Miesiąc październik - miesiącem szacunku dla 
życia 
Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, 
obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. 
"Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano 
barbarzyńskiej.  
Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, 
techniczne, artystyczne, naukowe". (Święty Jan Paweł II 
(Kalisz, 4 czerwca 1997 r.).  
Przedwojenna Warszawa miała najwięcej aborcji w całej 
Europie i najwięcej domów publicznych. W 1943r w 
Siekierkach wołanie Matki Bożej do nawrócenia zostało 
zlekceważone. Potem przyszedł rok 1944 i cała Warszawa 
została całkowicie zniszczona.  Niżankowice - na Ukrainie - 
w ciągu 30 lat istnienia tego kraju dokonano około 20 
milionów aborcji. Matka Boża ukazywała się przez 18 
miesięcy i płakała. Departament Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois informuje, że w 2020 roku w stanie Illinois miało 
miejsce 46,243.00 aborcji.  Siostra Łucja powiedziała, że 
moglibyśmy uniknąć wszystkich wojen od 1918 r., gdybyśmy 
wypełnili polecenia Matki Bożej z Fatimy, gdybyśmy się 
nawrócili i wynagradzali. Co jest znakiem nawrócenia i 
wynagrodzenia: codzienny różaniec, post, umartwienie, 
pokuta, składanie drobnych ofiar, poświecenie się 
Niepokalanemu sercu Matki Bożej, uczestnictwo w 
wynagradzających nabożeństwach Pierwszych Sobót 
Miesiąca. ŻYCIE NIEWINNYCH MALEŃKICH ISTOT JEST 
W NASZYCH RĘKACH.   

Apel Misyjny  
Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Janusza 
Horowskiego ze Zgromadzenia Ojców Werbistów w Techny, 
Illinois, który wygłosi apel misyjny na wszystkich Mszach św.  

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... 

http://www.milosierdzie.us
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Oaza Dzieci Bożych  
S. Magdalena i s. Małgorzata zapraszają dzieci na 
spotkanie Oazy Dzieci Bożych. 
29 września zapraszamy dzieci od 11 do 14 lat. 
Spotkania Oazy odbywają się w Centrum Pastoralnym od 
godz. 6:30pm do 8pm, co drugi czwartek dla każdej grupy. 

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 8 
października: Natalia Merchut i Daniel 
Maddox; 15 października: Micaela Esposito i 
Michael Opalacz; 5 listopada: Vivian Martinez i Michael 
Lacala. 
 

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/. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy 
Pikniku, wszystkim naszym Parafianom i 
Gościom, że byli z nami, a nade wszystko 
bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
Sponsorom Pikniku: 

Iwanski Masonry  
Kings Hall Banquets 
Jolanta and Marek Gracz 
Jolanta and Marek Smoter 
Advanced Cabinets Corp 
Academy for Child 
PLUS LLC - Katarzyna  
 Jankowski, tłumacz 
 przysięgły 
Damian's Remodeling 
Golgroup Excavating, LLC 
One Stop Insurance - 
 Beata Nitecki 
Polsko-Słowiańska Unia 
 Kredytowa 
Alex Deli 
Allegra Banquets 
Allstate, Renata Kapica 
Alpha Truck Driving School 
 INC 
Andy's Deli 
Baranowski Bakery 
Barbaras Del 
Doma, Roselle 
Dr Michael Lebiecki -
 Sparkling Dental 
Dr Bożena Ścigacz 
Farmers Insurance - Anna 
 Lebiecka Helma 
Hannas Bakery 
Helen's Deli 
KD MARKET 
Kolatek Bakery 
Lowell Foods 
Ludwig Dairy 

Montrose Deli 
Olympia Bakery 
Saladmaster  - Pawel 
 Wiktorko 
Spine Arc INC 
Ewa's  Deli, Bloomingdale 
Smakowski Bakery 
AV Unique Style Boutique, 
 Anna 
Faltax Accountin Services 
Velvet Bakery 
Opolska Restaurant 
Luxahaus and Beyond 
Camelot Banquets 
Hunter Restaurant 
Hair by Aldona Beauty for  
 You Salon 
Wioletta and Piotr Smoter 
Dr Monika Tyszkowski  
Pan Ryszard Chłopek 
Państwo Górz 
Państwo Mucek 
Państwo Przybicień 
Personalizowane 
 wyszywanie by Kasia 
 Konopka  
Richard Kaczor and 
 Associates  
MT Auto Marek i   Tomek 
Hanusiak 
Berkley Framing 
Mary Kay 
Irena Jarocińska - Mała 
 Wisła 
Anonimowi Darczyńcy 

Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 
Bierzmowania i ich rodziców 
Spotkanie organizacyjne dla rodziców i dla kandydatów do 
bierzmowania ze szkoły św. Faustyny, Czesława Miłosza i 
Władysław Sikorskiego odbędzie się 3 października w 
kościele o godz. 7:45pm. Proszę wszystkich 
zainteresowanych o obecność. Ks. Paweł Marek: (331) 425-
5859. 

I Komunia św. w 2023 
Informacje na temat I Komunii św. w naszej parafii znajdują 
się na stronie: https://milosierdzie.us/sakramenty/
komunia-swieta/. 
Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczynamy pielgrzymka 
do Merrillville, 1 października. 
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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. Proszę zapukać w okno, by wejść. 

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. 

Nabożeństwa różańcowe  
W miesiącu październiku nabożeństwa 
różańcowe będą odbywały się w naszej 
parafii w następującym porządku:  
• dla dzieci w środy o godz. 6pm przy 

Centrum Pastoralnym ; 
• dla dorosłych od poniedziałku                 

do piątku po Mszy św. wieczornej; w soboty i niedziele 
przed Mszą św. wieczorną. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

Archidiecezjalne Spotkanie młodzieży - Holy Fire 
Chicago 
Zapraszamy młodzież na Archidiecezjalne Spotkanie 
Młodzieży, które odbędzie się 15 października w sali 
widowiskowej UIC w Chicago. Zapisy i zgłoszenia u ks. 
Pawła. Koszt $35. Wyjazd o godz. 7:30am z parkingu przy 
kościele w Lombard i powrót o 3:30pm.  

Spotkania „Kręgu Miłosierdzia” 
W niedziele po Mszy św. wieczornej około 8pm będzie 
spotkanie „Kręgu Miłosierdzia”.  
Ks. Paweł zaprasza młodzież starszą studiującą oraz będącą 
w ostatniej klasie high school na spotkanie!!!! 

Krąg Biblijny „Zacheusz” 
Od poniedziałku, 26 września, zostaną 
wznowione spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz”, na które serdecznie 
zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby jeszcze bardziej 
poznać lekturę Pisma św. Spotkania odbywają się o godz. 
8pm w Centrum Pastoralnym.  



Oaza Dzieci Bożych 
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które 
odbywają się w czwartki o godz. 6:30pm 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. 6pm-
7:00pm 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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