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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

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

O miłosierny Boże, który nie pogardzasz nami, ale ustawicznie obsypujesz nas
swymi łaskami… O Boże wielkiego miłosierdzia, któryś odwrócił wzrok swój
święty od aniołów zbuntowanych, a zwrócił ku człowiekowi skruszonemu, niech
będzie cześć i chwała niezgłębionemu miłosierdziu Twemu, o Boże, który nie
gardzisz sercem uniżonym.
Jezu mój, pomimo tych łask Twoich czuję, że natura moja uszlachetnia się, ale
nie zamiera całkowicie, a więc czujność moja jest ustawiczna. Walczyć muszę
z wielu błędami, przecież wiem, że sama walka nikogo nie poniża, ale
tchórzliwość i upadek. O miłosierny Boże, mi jeszcze żyć pozwalasz, daj mi moc,
abym mogła żyć życiem nowym, życiem ducha, nad którym śmierć nie ma
władzy. I odnowiło się serce moje i zaczęłam życie nowe, już tu na ziemi - życie
miłości Bożej. (1339 - 1340)
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele

W dniu dzisiejszym przeżywamy piękną Uroczystość 25-lecia powstania polskiej parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia
w Lombard na przedmieściach Chicago w Diecezji Joliet. Z tej okazji witamy w naszej wspólnocie Księdza Biskupa
Ordynariusza Diecezji Joliet Ronald Hicks, który przewodniczy naszym Uroczystościom.
Witamy serdecznie ks. prowincjała Jacka Walkiewicza wraz z zarządem Prowincji ks. Andrzejem Totzke, wiceprowincjałem
i proboszczema parafii św. Trójcy w Chicago i ks. Bogdanem Molenda, ekonomem Prowincji. Witamy serdecznie ks. Adama
Bobolę, byłego proboszcza i budowniczego kościoła. Witam serdecznie ks. Zygmunta Ostrowskiego i ks. Macieja Koczaj,
mieszkanców Domu Prowincjalnego. Witamy serdecznie byłych księży wikariuszy: ks. Mariusza Lisa, ks. Józefa Siedlarza,
ks. Piotra Janasa. Witam wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych zgromadzonych na dzisiejszej Uroczystości
oraz naszego kleryka Mateusza Pajor, który przybył na Uroczystość z Polski.
Witamy serdecznie Przełożoną Generalną Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, Matkę Ewę Kaczmarek z Polski,
s. Katarzynę Zaremba, Delegatkę Sióstr Misjonarek oraz wszystkie Siostry Misjonarki.
Witam serdecznie Konsula Generalnego Pawła Zyzak wraz z małżonką, przedstawicieli Organizacji Polonijnych,
Telewizji Polonijnej, Radia i Prasy Polonijnej, zaproszonych Gości i Was Drodzy Parafianie i Przyjaciele.
Z okazji Jubileuszu pragnę wyrazić wdzięczność Kapłanom, Siostrom Misjonarkom, Radzie Parafialnej i Finansowej,
a także Organizacjom Parafialnym i Polonijnym i tym wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia i rozwoju Parafii.
Specjalne powitanie należy się Wam Drodzy Parafianie i Przyjaciele, którzy obecnie tworzycie tę Parafię. Wasza ofiarność
i Wasz zapał sprawiają, że Parafia Bożego Miłosierdzia tętni życiem pełnym wiary i patriotyzmu. Swoją postawą
potwierdzacie, że nie ma historii Polonii bez Boga i Kościoła. Jezusowi Miłosiernemu powierzamy dalsze dzieje tej Parafii,
a za św. Faustyną powtarzamy z głębi naszych serc - Jezu, ufam Tobie!
Wdzięczny i oddany w Chrystusie Panu, ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

Dear Parishioners and Friends!

Today we are celebrating the 25th anniversary of the founding of Divine Mercy Polish Parish in Lombard,
a suburb of Chicago in the Diocese of Joliet.
On this occasion, we cordially welcome to our community Bishop Ronald Hicks, the Ordinary of the Diocese of Joliet,
who presides over our celebrations. We also cordially welcome Fr. Jacek Walkiewicz, Provincial of the Society of Christ
Fathers together with the provincial board of Fr. Andrzej Totzke, vice provincial and pastor of Holy Trinity parish in Chicago
and Fr. Bogdan Molenda, the provincial treasurer. We cordially welcome Fr. Adam Bobola, a former pastor and builder of the
church. I cordially welcome Fr. Zygmunt Ostrowski and Fr. Maciej Koczaj, residents of the Provincial House. We cordially
welcome the former assistents: Fr. Mariusz Lis, Fr. Józef Siedlarz and Fr. Piotr Janas. I greet all the diocesan and religious
priests gathered at today's ceremony and our seminarian Mateusz Pajor, who has come from Poland to the ceremony.
We cordially welcome the Superior General of the Missionary Sisters of Christ the King, Mother Ewa Kaczmarek from Poland,
sr. Katarzyna Zaremba, the Delegate of the Missionary Sisters and all the Missionary Sisters.
I cordially greet Consul General of the Republic of Poland Paweł Zyzak and his wife, representatives of Polish Organizations,
Polish Television and Radio, the invited guests and you, dear parishioners and friends.
On this Silver Jubilee occasion, I would like to express my gratitude to the Priests, Missionary Sisters,
Parish and Finance Council, as well as Parish and Polish Organizations and all those who contributed
to the creation and development of the Parish. A special welcome is due to you, Dear Parishioners and Friends
who make up this parish. Your dedication and enthusiasm make the Parish of Divine Mercy teeming with a life full of faith
and patriotism. You confirm with your attitude that there is no history of Polonia without God and the Church.
We entrust the further history of this parish to Merciful Jesus, and we repeat from the depths of our hearts
after Saint Faustina - Jesus, I trust in You. Fr. Andrzej Maślejak, SChr - pastor
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7:00pm +Kazimiera Michowska-Świątek w 26 rocz. śmierci
XXX Niedziela Zwykła - 23 października
5:00pm (sobota) +Roman Giżyński w rocz. śmierci
5:00pm (sobota) +Jan Wójcikowski
5:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja z
ok. 52 urodzin z prośbą o uzdrowienie z choroby
alkoholowej
5:00pm (sobota) O łaskę zdrowia dla ks. Mirosława
5:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Doroty i
Jarosław Komlo w dniu 34 rocz. ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski
5:00pm (sobota) +Stanisław Kiernia w 1 rocz. śmierci
5:00pm (sobota) za Parafian i Dobrodziejów Parafii
7:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława
9:00am +Kazimierz Kielek
9:00am +Oscar Ledezma
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Marcina z
ok. urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii i Ryszarda w
rocz. ślubu
1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i łaski dla Steli i Józefa Mieczkowskich
z ok. 50 rocz. ślubu
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Anny i Chestera
Jabłońskich w dniu 40 rocz. ślubu
Poniedziałek – 24 października
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
7:00pm +Jolanta Kowalska w 9 rocz. śmierci
Wtorek – 25 października
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Zola Rechul w 2 rocz.
urodzin z podziękowaniem za otrzymane dary
8:00am +Zofia Maurer i +Maria Wójcik
7:00pm Dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia dla
Langiewicz z ok. urodzin
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Joli i Marka Smoter w
dniu 25 rocz. ślubu
Środa - 26 października
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
8:00am +Idalia i Józef Kubica
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Ani w dniu urodzin
Czwartek - 27 października
8:00am +Dariusz Porębski w 18 rocz. śmierci
8:00am ++Filip, Wiesława Skibiński
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marii i Władysława Mucek w dniu 42 rocz. ślubu
Piątek - 28 października, św. Szymona i Judy, Ap.
8:00am O Bożą opiekę i zdrowie dla Oliviera w dniu 6
urodzin
8:00am ++Stefania i Stanisław Wojdak

Sobota – 29 października
8:00am +Janina Błachut i za zmarłych z jej rodziny
9:00am +Sabina Człowiek
XXXI Niedziela Zwykła - 30 października
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i
błogosławieństwo dla Katarzyny w dniu 50 urodzin
7:00am +Bronisława i Mirosław Popławscy oraz ++Walerian
i Marek Bykowscy
9:00am +Bolesława w 6 rocz. śmierci
11:00am ++Halina Kowalska, Helena, Kazimierz
Antoniewicz
1:00pm ++Bolesława i Piotr Rachwalski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm ++Waldemar Gizela i Józef Meler w rocz. śmierci
oraz Maria Churska

23 października

Pierwsze czytanie: Syr 35,12-14.16-18
Drugie czytanie: 2 Tm 4,6-9.16-18
Ewangelia: Łk 18,9-14

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

Parafia Bożego Miłosierdzia w Lombard jest najmłodszą
polską parafią założoną w 1997 roku w wielkiej
Chicagowskiej Metropolii, w diecezji Joliet.
Jako prowincjał Księży Chrystusowców brałem udział w jej
zakładaniu. Najpierw odbyło się spotkanie z Komitetem
odpowiedzialnym za organizowanie polskiej Mszy św. na
zachodnich przedmieściach Chicago. Potem spotkałem się z
ks. biskupem Joseph Imesch, Ordynariuszem Diecezji Joliet,
aby omówić sprawę założenia Polskiej Misji Duszpasterskiej
pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, na którą wyraził swoją
zgodę.
Z okazji Srebrnego Jubileuszu pragnę podziękować
wszystkim Księżom Proboszczom, Księżom Wikariuszom,
oraz Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla, którzy
posługiwali w parafii.
Świętując nasz Jubileusz pamiętamy również o ks. Błażeju
Karaś OFM i ks. Aleksandrowi Suchanek, którzy przez wiele
lat pracowali wśród tutejszej Polonii, przed przybyciem
Księży Chrystusowców.
Słowa wdzięczności kieruję także pod Waszym adresem
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, a także całej chicagowskiej
Polonii, która poprzez organizowane radiotony wspierała
budowę kościoła Bożego Miłosierdzia.
Dzieje każdej parafii związane są z wiarą ludzi, którzy ją
tworzą. Drodzy Parafianie i Przyjaciele! Jako polscy
Emigranci przywieźliście ze sobą do Ameryki katolicką wiarę
i katolicką kulturę. Mieliście i nadal macie świadomość, że
duszą świata jest Kosciół Katolicki i jego posłannictwo o
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Bożym Miłosierdziu. Dziękuję, że bardzo zależało Wam, by
powstała ta Parafia, bo sensem dziejów ludzkości jest droga
człowieka do Boga w oparciu o zasady, które zostawił nam
Jezus Chrystus. W Dzienniczku św. Faustyna napisała: "O
mój Boże, jak mi żal ludzi, którzy nie wierzą w życie wieczne,
jak się modlę za nich, aby i ich promień miłosierdzia ogarnął i
przytulił ich Bóg do łona ojcowskiego." (780) "O Jezu, w
miłowaniu Ciebie nie dam się prześcignąć nikomu." (227) "O
Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele
św. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać
miłosierdzie dla świata." (482) Te trzy cytaty Z "Dzienniczka"
niech staną się programem duchowej pracy na dalsze lata
istnienia naszej Parafii. W tych cytatach św. Faustyna prosi
nas o trzy rzeczy: o wiarę, miłość i modlitwę.

Drodzy Parafianie i Przyjaciele! Dziękuje Wam za
Waszą postawę wiary i poświęcenia. Razem z
Kapłanami i Siostrami Misjonarkami dokładajmy
starań, aby nasza Parafia promieniowała duchem
wiary, miłości i miłosierdzia. Św. Faustyno, św. Janie
Pawle II, bł. ks. Michale Sopoćko módlcie się za
nami. Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz
Dear Parishioners and Friends!

The Parish of Divine Mercy in Lombard is the youngest
Polish parish founded in 1997 in the great Chicago
Metropolis, in the diocese of Joliet.
As the provincial of the Society of Christ Farhers, I
participated in its establishment. First, there was a meeting
with the committee responsible for organizing the Polish
Mass in the western suburbs of Chicago. Then I met
with Bishop Joseph Imesch, Bishop of the Diocese of Joliet,
to discuss the issue of establishing the Divine Mercy Polish
Pastoral Mission to which he gave his consent.
On the occasion of the Silver Jubilee, I would like to thank
all pastors, associate pastors and Missionary Sisters of
Christ the King who served in the parish.
Celebrating our Jubilee, we also remember Fr. Błażej Karaś,
OFM and Fr. Aleksander Suchanek, who worked for many
years among the local Polish community, before the arrival of
the Society of Christ Fathers.
I also extend words of gratitude to you, Dear Parishioners
and Friends, as well as to the entire Polish community in
Chicago, who supported the construction of the Divine
Mercy Church through the organized radiotons on the Polish
Radio Stations.
The history of each parish is related to the faith of the people
who create it. Dear Parishioners and Friends! As Polish
Emigrants, you brought Catholic faith and Catholic culture
with you to America. You had and still are aware that the
soul of the world is the Catholic Church and its mission of
Divine Mercy. Thank you very much that you wanted this
parish to be established, because the meaning of human

history is the way of man to God based on the principles that
Jesus Christ left us. In the Diary, Sister Faustina wrote: "Oh
my God, how I pity those people who do not believe in
eternal life; how I pray for them that a ray of mercy would
envelop them too, and that God would clasp them to His
fatherly bosom." (780) "O Jesus, I will let no one surpass me
in loving you." (227) "O my God, I am conscious of my
mission in the Holy Church. It is my constant endeavor to
plead for mercy for the world." 482) Let these three
quotations from the "Diary" become a program of spiritual
work for the next years of our parish's existence. In these
quotes, Saint Faustina asks us for three things: for faith, love
and prayer.

Dear Parishioners and Friends! Thank you for your
attitude of faith and sacrifice. Together with the
priests and nuns, let us make every effort to ensure
that our parish radiates the spirit of faith, love and
mercy. Saint Faustina, Saint John Paul II, blessed
Fr. Michał Sopoćko, pray for us.
Fr. Andrzej Maślejak, SChr, pastor

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.
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Raport Kwesty Diecezjalnej CMAA dotyczący
naszej parafii
W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,688.

Dotychczas zebraliśmy $43,638.00.
Zostało do zebrania $1,912.00
Donacje: niedziela - 10/16/2022:

Składka: $9,240.00
Spłata długu: $15,275.00
• Pledges: $280.00
• Kawiarenka: $700.00
• Sklepik: $1,264.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!
•
•

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:

Statystyki z ksiąg parafialnych 1997-2022

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 30
października: Sofie Checiek; w niedzielę: 6
listopada: Monika Zagol; w sobotę, 12
listopada: Ksavier Patrick Onak; w niedzielę:
13 listopada: Filip Zalewski; w sobotę, 26 listopada: Sofia
Anna Shterev.
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.

I Komunia św. w 2023

Informacje na temat I Komunii św. w naszej
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komunia-swieta/.
Dzieci, które nie były na pielgrzymce w Merrillville mogą
odebrać swoje różańce w zakrystii. W zakrystii można też
odebrać teczki z informacjami i formami odnośnie I Komunii.

Bierzmowanie 2023

Informacje na temat Bierzmowania w naszej
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
Inne informacje u ks. Pawła: (331) 425-5859.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 5
listopada: Vivian Martinez i Michael Lacala; 12
listopada: Joanna Borek i Corey Leja.

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 wszystkich od poniedziałku do piątku
po Mszy św. wieczornej; w soboty i
niedziele przed Mszą św. wieczorną.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Porządki jesienne

W sobotę, 29 października, o godz. 9am
zapraszamy serdecznie do porządków
jesiennych przy kościele, Centrum Pastoralnym
i Plebanii.
Prosimy o zabranie swoich grabi, sekatorów i tego, co może
się przydać do sprawnej pracy.

Bal Wszystkich Świętych

W poniedziałek, 31 października, od
godz. 5pm do 8pm zapraszamy na Bal
Wszystkich Świętych. Po więcej informacji
prosimy zgłaszać się do ks. Krzysztofa:
(773)822-9034 lub do s. Gosi: (248)505-4140.

Wypominki

W przedsionku kościoła wyłożone są kartki z wypominkami.
Prosimy wypisać imiona swoich zmarłych na kartkach,
włożyć do koperty i wrzucić je do koszyka podczas zbierania
kolekty lub przynieść do zakrystii.

Za zmarłych wypisanych w Wypominkach przez cały
listopad codziennie będzie odprawiana Msza św.

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Czuwanie zaduszkowe

Zaduszkowe Czuwanie, które
rozpocznie się w sobotę 5
listopada, o godz.
7:30pm. To modlitewnoadoracyjne czuwanie
pragniemy ofiarować w intencji zmarłych przy których
grobach nie możemy stanąć fizycznie. Można wysyłać na
maila imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy się
modlić w czasie czuwania (prosimy, by nie pisać imion i
nazwisk dużymi literami poza pierwszą literą).
Mail: parafiabozegomilosierdzia@gmail.com. Zgłoszenia
przyjmujemy do środy, 2 listopada.

Balaski w kościele

W ostatnią środę w naszym kościele zostały zamontowane
balaski do przystępowania do Komunii św. Bardzo
serdecznie dziękujemy anonimowemu sponsorowi za
ufundowanie balasek do naszego kościoła. Serdecznie
również dziękujemy firmie Five Star Cabinets za wykonanie
tych balasek.

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.

Polska na froncie globalnych zmagań w obronie
życia, rodziny i wolności.

Ordo Iuris - Instytut na rzecz Kultury
Prawnej - Polska Organizacja, której
prawnicy bronią wartości - spotkanie z
przedstawicielami Instytutu w niedzielę,
23 października w kościele Bożego
Miłosierdzia w Lombard po Mszy św. o
11am i 1pm.
Będziemy wśród nas gościć: Prezesa Instytutu - mecenasa
Jerzego Kwaśniewskiego, vice prezes Monikę Leszczyńską,
rektora Collegium Intermarium Dr Bartosza Lewandowskiego
i dziekana Wydziału Prawa - Dr. Filipa Ludwin.
Gdy każdego roku na świecie uśmierca się ponad 50
milionów ludzi w prenatalnej fazie rozwoju, gdy nie ustają
ataki ideologów LGBT na rodzine i naturalną tożsamość
małżeństwa, wreszcie, gdy wbrew woli rodziców deprawuje
się dzieci w szkołach - naglącą potrzebą stała się obrona
naturalnego ładu przez profesjonalnych prawników.
Powstanie Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris w
2013 r., było wlaśnie odpowiedzią na tę potrzebę. Obecnie
po dziesięciu latach działalności, prawnicy tworzący te
unikalną organizację są wszędzie tam, gdzie fundamentalne
wartości są podważane i atakowane, a ich wpływ na debatę
publiczną zarówno w Polsce, jak i w świecie stale się
powiększa.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z gośćmi z Polski.

Msza św. z okazji
Dziedzictwa Polskiego

obchodów

Miesiąca

Dzisiaj, 23 października, na Trójcowie 1118 N Noble,
Chicago o godz. 4:00pm ks. bp Andrzej Wypych odprawi
Mszę św. . Na Mszy św. zostaną uchonorowani zasłużeni
członkowie Polonii. Przedstawieni także zostaną tegoroczni
stypendyści Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i
Polonii im. św. Jana Pawła Wielkiego. Organizatorzy
serdcecznie zapraszają na tę Mszę św.

Zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi
Zapraszamy Wszystkich, którzy
pragną dokonać Zawierzenia
się Panu Jezusowi przez ręce
Maryi. Zawierzenie odbędzie
się 8 grudnia 2022.

Spotkanie organizacyjne w
sprawie 33 dniowego przygotowania się do Zawierzenia
odbędzie się w niedzielę, 30 października, po Mszy św. o
godz. 7:00pm.
33 dniowe przygotowanie rozpoczynamy od 5 listopada.
Więcej informacji: Dorota (630)835-4824 i Maria (847)4765554.

Poszukuję kierowcy na dojazd do pracy w Downtown
Chicago, w godz. popołudniowych i z powrotem do domu.
Mieszkam w Addison. Kontakt: Maria (773)895-6258
• Sprzedam tanio drzewo do kominka. Kontakt: (630_2291609. Proszę wysyłać wiadomość - sms
• Wynajmę pokój. Jestem emerytem, mam mieszkanie z
dwoma sypialniami w Carol Stream. Kontakt: Marian (630)
935-0549.
•

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Orkiestra Dęta
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.

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

Zespół „Misericordia”

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.

Odnowa w Duchu Świętym

Straż Honorowa NSPJ i NSM

Lektorzy

Zespół „Mała Wisła”

Apostolat Margaretka

Grupa AA

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.
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.
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.
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.

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
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca ludowego.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 6pm7:00pm w Centrum Pastoralnym. Prowadząca: Irena Jarocińska
(630)776-5401
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.

