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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 poniż, 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 parafii pod wezwaniem Bożego
Miłosierdzia w Lombard. Z tej okazji witamy w naszej wspólnocie księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji
Joliet Ronald Hicks, który przewodniczy naszym Uroczystościom.
Bardzo serdecznie witamy również ks. Wikariusza Generalnego Bogdana Burgata, który przybył do nas z
Polski. Witamy serdecznie ks. Prowincjała Jacka Walkiewicza wraz z zarządem prowincji ks. Andrzejem
Totzke, proboszczem parafii św. Trójcy (wiceprowincjał) i ks. Bogdanem Molendą, ekonomem prowincji.
Witamy serdecznie ks. Adama Bobolę, byłego proboszcza i budowniczego kościoła. Witamy serdecznie
byłych księży wikariuszy: ks. Jacka Wesołowskiego, ks. Mariusza Lisa, ks. Piotra Janasa. Witamy również
serdecznie naszego dziekana ks. Gregor Gorsic, proboszcza parafii św. Mateusza w Glendale Heights i
wszystkich kapłanów 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, siostrę Katarzynę Zaremba, Delegatkę Sióstr Misjonarek oraz wszystkie Siostry Misjonarki.
Witam serdecznie Konsula Generalnego Pawła Zyzak wraz z małżonką, przedstawicieli Organizacji
Polonijnych, Telewizji Polonijnej, 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 podziękowanie należy się Wam Drodzy Parafianie i Przyjaciele, którzy tworzycie tę Parafię.
Wasza ofiarność i Wasz zapał sprawiają, że Parafia Bożego Milosierdzia tętni życiem pełnym wiary i
patriotyzmu. Swoją postawą potwierdzacie, że nie ma historii Polonii bez Boga i Kościola. Dziękuję Wam za
Waszą postawę wiary. Jezusowi Miłosiernemu powierzamy dalsze dzieje tej parafii, a za świętą siostrą
Faustyną powtarzamy z głębi naszych serc - Jezu, ufamy Tobie!
Wdzięczny i oddany w Chrystusie Panu,
ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz
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XXIX Niedziela Zwykła - 16 października
6:00pm (sobota) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla Barbary i Piotra z ok. 25 rocz.
ślubu
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Emilki z ok. 18
urodzin
9:00am +Zofia Wykupił w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z
rodziny Wykupił
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Zbigniewa z ok. urodzin
1:00pm W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary z
ok. urodzin

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
7:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława
9:00am +Kazimierz Kielek
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 – 17 października, św Ignacego
Antiocheńskiego
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
8:00am +Jan i Apolonia Cira
7:00pm +Krystyna Przyłęcka w 8 rocz. śmierci i +Antoni
Przyłęcki w 2 rocz. śmierci

16 października

Wtorek – 18 października, św. Łukasza
8:00am ++Longina i Józef Jędrycha
8:00am O światło Ducha Św. i opiekę św. Michała Arch. dla
Dawida na studiach
7:00pm +Stanisława Broniewicz w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Roman Sadowski w 22 rocz. śmierci

XXIX Niedziela Zwykła - Łk 18,1-8

Środa - 19 października
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Lidia Krzemień
7:00pm +Zygmunt Mierzwa w 3 rocz. śmierci
Czwartek - 20 października
8:00am +Maria Szloch, ++Elżbieta i Józef oraz +Maria Kocik
8:00am ++Janina, Stanisław, Władysław Dąbrowski
7:00pm Dziękczynna z ok. urodzin Aleksandra z prośbą o
dalszą opiekę Matki Bożej
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Haliny z ok. urodzin
Piątek - 21 października
8:00am ++Jadwiga i Jan Kurnicki
8:00am +Aleksander Gawin w 4 rocz. śmierci
7:00pm ++Barbara i Wiesław Barticcy
Sobota – 22 października
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Antosia w dniu 14 urodzin
9:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
XXX Niedziela Zwykła - 23 października
5:00pm (sobota) +Roman Giżyński w rocz. śmierci
5:00pm (sobota) +Jan Wójcikowski

Pierwsze czytanie: Wj 17,8-13
Drugie czytanie: 2 Tm 3,14-4,2
Ewangelia: Łk 18,1-8

Za tydzień będziemy obchodzić Jubileusz 25-lecia istnienia
naszej Parafii. Parafia nasza powstawała w czasie, gdy w
Kościele zaczęto bardzo dużo mówić o Bożym Miłosierdziu.
Dlatego poprosiłem ks. biskupa Joseph Imesch,
ordynariusza diecezji Joliet, aby ustanowiona w 1997 r.,
nowa Polska Misja Duszpasterska w Lombard była pod
wezwaniem Bożego Miłosierdzia. S. Faustyna została
beatyfikowana w 1993 r., a kanonizowana w 2000 r. W tym
też roku Ojciec św. Jan Paweł II ogłosił Święto Bożego
Miłosierdzia dla całego świata. Jest bardzo piękny zbieg
okoliczności, bo ziemia pod budowę naszego kościoła
została zakupiona w 2000 roku, a Msze św. w nowym
kościele zaczęły się odprawiać w roku 2007.
Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Adamowi Boboli SChr,
który był odpowiedzialny za budowę kościoła, jak również
jego współpracownikom, księżom asystentom, Siostrom
Misjonarkom i wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i
Dobrodziejom, którzy przyczynili się do powstania Parafii.
Z okazji zbliżającego się Jubileuszu potrzebna nam jest
duchowa refleksja nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia.
Jaką zasadę wyznają ludzie niewierzący – nie ufaj Bogu – a
jaką zasadę wyznają ludzie wierzący – Jezu, ufam Tobie.
Czy zauważacie jakże odmienne jest podejście do życia
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jednych i drugich? Czy zauważacie dlaczego powstała ta
Parafia, abyśmy szli przez życie drogą ufności Panu Bogu,
tak jak szła św. Faustyna, św. Jan Paweł II i całe pokolenia
Polaków, którzy wyznawali zasadę: "Jezu, ufam Tobie", bo w
życiu ludzkim nic nie jest nad Boga.
Co powinno
być naszą odpowiedzią na Boże
miłosierdzie? Powinna nią być nasza ufność. Dlaczego?
Czy pamiętamy definicje ufności? Ufność, to spodziewanie
się pomocy ze strony innych. Jest ufność przyrodzona i
nadprzyrodzona. Ufność przyrodzona, to spodziewanie się
pomocy od drugich, ufność nadprzyrodzona, to
spodziewanie się pomocy od Boga. Psalm 31,10 mówi:
„Miłosierdzie ogarnia ufających w Panu”.
Patronka naszej parafii św. Faustyna w Dzienniczku
napisała: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie
zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. I dlatego ufaj
łasce, bo ta łaska w największej nędzy obfituje."
Kim jest człowiek? Jest małą kropelką mętnej wody
spadającej w dół. Czy mała kropelka spadająca w dół może
sama zmienić swoją drogę i wznieść się do góry? Czy dusza
osłabiona grzechami i winami, lecąca w dół, może sama o
własnych siłach wznieść się ku górze? Nigdy. Absolutnie
nigdy. To już św. Paweł pisał, że bez pomocy Ducha nikt nie
jest w stanie powiedzieć "Panem jest Jezus".
Drogi Bracie, droga Siostro, jesteś kropelką mętnej wody,
Chrystus chce cię uwolnić od wszelkich śmieci i uczynić
twoją duszę czystszą od rubinu.
Dlatego Chrystus prosi cię, abyś się modlił, abyś
wynagradzał, abyś ofiarował swe cierpienie, abyś kochał i
abyś uwielbiał Pana.
Bracia i Siostry pamiętajcie – jesteście w miłosiernym Sercu
Jezusa. Ty mała kropelka wody jesteś zanurzona w oceanie
miłosiernego Serca Jezusa, i to jest twoja największa
nadzieja.
Co mamy więc czynić? Mamy być miłosierni jak Ojciec
nasz jest miłosierny. (Łk 6,36). To nie jest rada, ale to jest
niejako rozkaz Chrystusa.
Przypomnij więc sobie uczynki miłosierdzia co do duszy i co
do ciała.

Uczynki miłosierdzia względem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, nasza katolicka religia, to
religia uczynków. Żeby tę argumentacje podbudować to
popatrzmy na opis sądu ostatecznego - 25 rozdział
Ewangelii św. Mateusza: "Wszystko, coście uczynili jednemu
z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili."
Oto jest cel naszej Parafii założonej 25 lat temu. Dobremu i
Miłosiernemu Bogu z całego serca dziękujemy za wszystkie
łaski i prosimy o błogosławieństwo na dalsze lata.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

Dziękuję Wam za Waszą postawę wiary i
poświęcenia. Dokładajmy starań, aby nasza Parafia
promieniowała duchem wiary, miłości i miłosierdzia.
św. Faustyno, św. Janie Pawle II, bł. księże Michale
Sopoćko módlcie się za nami i za naszą Parafię i
wypraszajcie nam łaski na dalsze lata.
ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

Myśl ku pokrzepieniu ducha

"Wszystko jest owocem modlitwy. Jaka modlitwa, takie życie:
stan twojej duszy i ciała oraz twoje czyny - ich przydatność
do budowania królestwa Bożego w duszach ludzkich, dla
ratowania tych, którzy giną w grzechach swoich. Wszystko
cokolwiek czynisz swoim sercem, umysłem lub dłońmi - aby
miało sens i wartość - musi zaczynać się od modlitwy i
kończyć się modlitwą, i trwać w niej." Alicja Lenczewska
"Dziennik duchowy"

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.
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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.

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 $43,638.00.
Zostało do zebrania $1,962.00
Donacje: niedziela - 10/09/2022:
Składka: $9,730.00
Spłata długu: $6,859.00
• Pledges: $180.00
•
•

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę: 23
października: Nathan Roman Sroka, Marcel
Gebka; w niedzielę, 30 października: Sofie
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.

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.
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/.
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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 o
godz. 5pm 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.

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.

Podziękowanie

Dzięki wsparciu wspaniałej Parafii Bożego Miłosierdzia w
Lombard, serdecznemu księdzu proboszczowi Andrzejowi
możemy zmienić świat wielu osobom, tym najbiedniejszym w
Gwatemali. Dzięki Wam kochani będziemy mogli założyć
buty tym , którzy nigdy ich nie mieli na swoich nogach, podać
leki ,opatrzyć rany, nakarmić głodnych, uśmierzyć ból
chorym i obdarzyć ich miłością i sercem. Bo wszyscy
jesteśmy misjonarzami! Dziękujemy bardzo za udostępnienie
zaplecza kuchni, dziękujemy s. Krystianie, ks. Krzysztofowi i
ks. Pawłowi, młodzieży i wszystkim cudownym ludziom,
którzy ciężko pracowali w przygotowaniu naleśników.
Przede wszystkim dziękujemy z całego serca Wam, Drodzy
Parafianie za wasza hojność i wasze dobre, otwarte serca.
Mamy nadzieję, że naleśniki wszystkim smakowały.
Zebraliśmy $16,181.00 i wszystkie fundusze zostaną
przeznaczone na pomoc biednym. Niech Wam Pan Bóg
obficie błogosławi!

Czuwanie zaduszkowe

Zaduszkowe Czuwanie, które rozpocznie się w sobotę 5
listopada, o godz. 7:30pm. To modlitewno-adoracyjne
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.

•

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.

