
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 

 

Dziś  wiele tajemnic Bożych. Poznałam, że Komunia święta trwa we mnie do 

następnej Komunii świętej. Żywa i odczuwalna obecność Boża trwa w duszy, ta 

świadomość pogrąża mnie w głębokim skupieniu, bez żadnego z mej strony 

wysiłku… Serce moje jest żywym tabernakulum, w którym się przechowuje 

żywa Hostia. Nigdy nie szukałam Boga gdzieś daleko, ale we własnym wnętrzu; 

w głębokości własnego jestestwa obcuję z Bogiem swoim. 

Boże mój, mimo wszystkich łask ustawicznie tęsknię za wieczystym 

połączeniem się ze swym Bogiem, a im lepiej Go poznaję, tym Go goręcej 

pragnę. (1302-1303). 
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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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XXVII Niedziela Zwykła - 2 pażdziernika 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata  
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 Nowosadko w 

11 rocz. śmierci 
 

Poniedziałek  –  3 października  
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am O zdrowie dla męża i Boże błogosławieństwo dla 

rodziny 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

dla Jana z ok. 50 urodzin 
 

Wtorek  – 4 października, św. Franciszka z Asyżu  
8:00am Dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę Matki 

Bożej dla Edytki i Zdzisława oraz dla ich dzieci 
7:00pm +Marek-Krzysztof Zapart w 2 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Joanny Łachnickiej z 

ok. urodzin 
 

Środa  -  5 października, św. Faustyny Kowalskiej 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm +Marian Stanicki w 46 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 6 października  
8:00am +Antoni Przeklasa w 6 rocz. śmierci 
7:00pm +Katarzyna Landowska 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
 

Piątek - 7 października, MB Różańcowej , I piątek miesiąca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Aleksa w dniu 24 urodzin 
8:00am +Adam Przenowek w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Stanisław Ślęzak w 2 rocz. śmierci 
 

Sobota – 8 października 
8:00am +Roman Musiał w 31 rocz. śmierci oraz +Anna 

Musiał w 2 rocz. śmierci 
9:00am For God’s blessings for Rubi Garfias 
 

XXVIII Niedziela Zwykła - 9 pażdziernika 
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XXVII  Niedziela Zwykła - Łk 17,5-10 
Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii zachowali się wspaniale. 
Poprosili Chrystusa, aby przymnożył im wiary, bo odczuli, że 
bez niej są bardzo słabi. (Łk 17,5)  
Czy nie sądzisz, że prośba Apostołów jest również twoją 
prośbą? Bo kto z nas nie potrzebuje przymnożenia wiary? 
Dlaczego potrzebujemy silnej wiary? Bo wiara dotyka serca i 
oświeca rozum, bo uczy nas szacunku do tajemnicy, bo 
przemienia życie, nadaje mu sens i pozwala żyć w obecności 
Boga. 
Moja wiara, to moje osobiste zaangażowanie, by bronić 
miejsca Boga we mnie i w społeczeństwie. Słynny film "Bóg 
nie umarł" pokazuje jak młody student Josh broni swojej 
wiary przed swoim profesorem, który jest fanatycznym 
ateistą. Dzięki wspaniałej postawie młodego studenta 
odmienia się życie wielu  osób. 
Żyjemy w świecie, w którym zanika ideał szukania prawdy. 
Żyjemy w świecie, w którym atakuje nas cała masa pokus i 
poglądów niszczących wiarę w człowieku. A tymczasem 
jedyną obroną przed bezbożnictwem jest traktowanie wiary 
na serio, bo tylko w Bogu jest nasza siła w konfrontacji ze 
współczesną niewiarą.  
Czy my jako chrześcijanie możemy się wycofać z walki o 
swoją wiarę? Nigdy tego nie możemy uczynić, bo nie 
możemy się wycofać z dawania świadectwa prawdzie 
przyniesionej przez Chrystusa. Nie możemy żyć tak jakby 
Bóg umarł i przestał istnieć. 
Przenieśmy to zmaganie się o wiarę na grunt rodzinny: ile 
nieraz rodzice muszą się natłumaczyc dzieciom, że nie 
można żyć tak, jak uczy świat, ale że zawsze trzeba iść za 

2 października  
Pierwsze czytanie: Ha 1,2-3;2,2-4 
Drugie czytanie: 2 Tm 1,6-8.13-14 
Ewangelia: Łk 17,5-10  

6:00pm (sobota) +Franciszek Jeż w 13 rocz. śmierci 
7:00am Za członków Żywego Różańca 
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Krystyny i Wojciecha Popławskich 
w 38 rocz. ślubu 

11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Katarzyny 
i Marcina z ok. 21 rocz. ślubu 

1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Anny i Jakuba z ok. urodzin 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Kazimierz Groblewski w 1 rocz. śmierci 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-10-02
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-10-02
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-10-02


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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... 

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. 

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

Dotychczas zebraliśmy $43,328.00.  
Zostało do zebrania $2,272.00 

Bogiem. Ile potrzeba modlitwy i ofiary by dziecku 
wytłumaczyć, że istnieje obiektywna prawda, która wzywa 
nas do porządnego życia. Pewien człowiek dał następujące 
świadectwo o swojej matce: "Uczyła mnie, żeby nikt przeze 
mnie nie cierpiał; żebym nie kradł, bo to złe; żebym się nie 
wyparł Boga i abym był dobrym człowiekiem".  
W czasie dzisiejszej Mszy św. podobnie jak Apostołowie z 
Ewangelii poprośmy gorąco, aby Pan Jezus przymnożył nam 
wiary. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

Historia Różańca świętego 
Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na 
wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze 
sposobów było powtarzanie różnych modlitw. 
Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, 
której nauczył sam Jezus - „Ojcze nasz”. Dlatego też 
pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do 
wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na przykład 
reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku nakazywała 
braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze 
nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 
psalmów. 
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także 
potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję 
Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj 
odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania 
Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa 
wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. 
Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała 
się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem 
do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś 
Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi. 
 

Za ojca Różańca świętego uważa się św. 
Dominika, któremu objawiła sie 
Matka Najświętsza i poleciła 
rozpowszechnianie tej modlitwy na 
całym świecie. Nie był to jednak 
Różaniec w dzisiejszej formie. 
Nazwa Różańca wywodzi się ze 
średniowiecza. Modlitwę Ojcze nasz 
i Zdrowaś Mario uważano jako 
duchowe kwiaty składane Bogu i Matce Najświętszej. I 
dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem 
Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, 
czyli różańcem. 
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV 
wieku dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-
1475). On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 
psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane 
modlitwą „Ojcze nasz”. Dla rozpowszechniania tej modlitwy 

założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki zakonowi 
dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała 
się znana w całym Kościele. 
Po bitwie pod Lepanto w 1571 r., w dowód wdzięczności 
Wenecjanie w nowo wybudowanej kaplicy dziękczynnej 
napisali: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria 
różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V, świadom, komu 
zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 
października świętem Matki Bożej Różańcowej. 
W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec 
przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej 
wezwanie „Królowo różańca świętego módl się za nami”. 

http://www.milosierdzie.us
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Donacje: niedziela - 09/25/2022: 
• Składka: $8,662.00 
• Spłata długu: $6,395.00 
• Pledges: $65.00 
• Kawiarenka: $1,300.00 
• Apel misyjny: $8,531.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę; 9 
października: Jakub Jan Tylewski, Maria 
Bukraba; w sobotę: 15 października: Leopold  
Joseph Opalacz, Veronika Janina Mrozek; w niedzielę, 16 
października: Kacper Jarmoszka. w niedzielę: 23 
października: Nathan Roman Sroka; w niedzielę, 30 
października: Sophia Checiek. 
 

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 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 

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!!!! 
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Adoracja  Najświętszego Sakramentu 
Zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku 
do piątku od godz. 9am 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 młodzieży w środy o 7:45pm 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.  

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: (331) 425-5859. 

Archidiecezjalne Spotkanie młodzieży  
Holy Fire Chicago 
Z a p r a s z a m y  m ł o d z i e ż  n a 
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.  

Błogosławieństwo zwierząt 
We wtorek, 4 października, o godzinie 5pm, przy 
figurze św. Franciszka, odbędzie się 
błogosławieństwo zwierząt. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

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



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. Opiekun: ks. Paweł Marek 
SChr 
 

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. Opiekun: ks. Paweł Marek SChr 
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. Opiekun: ks. Paweł Marek 
SChr 
 

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. Opiekun: 
ks. Paweł Marek SChr 
 

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. 
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