
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 

 

W głębokiej ciszy, przy Twoim miłosiernym Sercu, w tych rekolekcjach dojrzewa 
ma dusza. W czystych promieniach Twojej miłości zmieniła  dusza moja swą 
cierpkość i stała się owocem słodkim i dojrzałym. Teraz mogę być całkowicie 
pożyteczna Kościołowi przez osobistą świętość, która drgnie życiem w całym 
Kościele, gdyż wszyscy stanowimy jeden  w Jezusie; dla tego wysilam się, aby 
ziemia serca mojego rodziła owoce dobre, choć może nigdy oko ludzkie ich nie 
dostrzeże, jednak przyjdzie, że się pokaże, że tym owocem karmiło się i karmić 
się będzie wiele dusz. 
O Miłości wiekuista, która we mnie rozpalasz życie nowe, życie miłości                             
i miłosierdzia, wspieraj mnie swą łaską, abym godnie odpowiedziała wezwaniu 
Twemu, by się dopełniło to w duszach przeze mnie, coś sam zamierzył.  (1364-
1365) 
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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 



XXXIII Niedziela Zwykła - 13 listopada 
6:00pm (sobota) +Władysław Opalacz 
7:00am Za zmarłych z rodziny Marszałek 
9:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
11:00am +Halina Bukat w 5 rocz. śmierci 
1:00pm +Walter Kot 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Sławomir Madej w 14 rocz. śmierci 
 

Poniedziałek  –  14 listopada 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm +Janina Cieślik 
 

Wtorek  – 15 listopada 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Mai Budz w dniu 5 

urodzin 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm +Wojciech Krzyszkiewicz 
 

Środa  -  16 listopada 

8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am O cud uzdrowienia dla  ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm ++Helena i Stefan Wróblewscy 
 

Czwartek - 17 listopada, św. Elżbiety Węgierskiej 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm ++Stanisław Radłowski i Zbigniew Wojdak oraz 

Katarzyna Jezusek 
7:00pm +Irena Kapusta 
 

Piątek - 18 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am O nawrócenie i uzdrowienie duchowe dla syna 

Piotra 
7:00pm +Mariusz Makowski w 2 rocz. śmierci 
 

Sobota – 19 listopada 
8:00am +Helena Trzcińska  
9:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
6:00pm (sobota) Dziękczynna za 50 lat małżeństwa 

Stanisławy i Antoniego Chlebowicz z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo 

7:00am Za zmarłych z rodziny Pasek 
9:00am Dziękczynna za Zgromadzenie Księży 

Chrystusowców z okazji 90-lecia istnienia i za 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z 
prośbą o liczne powołania i świętość życia dla wszystkich 
członków obu Zgromadzeń 

11:00am +Stanisław Stafski w 12 rocz. śmierci 
1:00pm Wynagradzająca za grzechy w wiadomej Bogu 
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XXXIII Niedziela Zwykła - Łk 21,5-19 
Życie każdego człowieka zostanie na końcu ocenione 
przez  Boga. Zobaczmy, co prorok Malachiasz pisze w 
swojej Księdze o ludziach lekceważących Boże przykazania: 
„Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni  i 
wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten 
nadchodzący dzień… A dla czczących moje imię, wzejdzie 
słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach" (ML 
3,19-20) Ludzie czczący Boga i zachowujący przykazania nie 
muszą się bać końca  swojego życia, ponieważ Bóg 
wynagrodzi ich szczęściem wiecznym. 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapowiada zniszczenie 
Świątyni Jerozolimskiej. "Przyjdzie czas, kiedy z tego na co 
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalonym". Jezus  zapowiada również, że nadejdą czasy 
prześladowań chrześcijan i jednocześnie apeluje o 
wytrwałość przy Bogu do końca życia. "Z powodu mojego 
imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z 
głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość  ocalicie 
swoje życie." (Łk 21, 19) 
Kiedy spełniła się przepowiednia Chrystusa dotycząca 
zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej? Świątynię Jerozolimską 
z czasów  Chrystusa zaczęto rozbudowywać za panowania 
Heroda Wielkiego w roku 30 przed naszą erą, a ukończono 
w roku 20 przed naszą erą. W 66 roku po Chrystusie Żydzi 
zorganizowali powstanie przeciwko Rzymianom. W roku 70 
powstanie upadło. Rzymianie wtedy zniszczyli i spalili 
Światynię Jerozolimską. Do dzisiejszego dnia została po niej 
tylko Ściana Płaczu. 
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii ostrzega nas przed 
odejściem od Boga. Współczesne społeczeństwo wydaje się, 
że żyje tak, jakby Boga nie było. Obserwujemy jak ludzie 
masowo tracą wiarę, a jak się straci wiarę, to znaczy traci się 
podstawowy kierunek życia, którym zawsze jest Bóg. 
Prośmy gorąco Chrystusa, aby zachował nas od utraty 
naszej wiary i duchowym upadkiem naszej chrześcijańskiej 
cywilizacji. Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

13 listopada 
Pierwsze czytanie: Ml 3,19-20a 
Drugie czytanie: 2 Tes 3,7-12 
Ewangelia: Łk 21,5-19  

rodzinie oraz o powrót dzieci i wnuków do Kościoła i 
sakramentów 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-11-13
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-11-13
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-11-13
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Modlitwa w intencji beatyfikacji  
sługi Bożego kard. Augusta Hlonda 
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś 
naszej Ojczyźnie kard. Augusta Hlonda, 
biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i 
żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, 
Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że 
uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem 
Polonii zagranicznej. Racz wzbudzić i w 
moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku 
Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego 
Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda łaski, o którą pokornie 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. 

Donacje: niedziela - 11/06/2022: 
• Składka: $8,580.00 
• Spłata długu: $19,801.00 
• Pledges: $539.00 
• Kawiarenka: $700.00 
• Sklepik: $1,359.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

Raport Kwesty Diecezjalnej CMAA dotyczący 
naszej parafii 
W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.00 

Dotychczas zebraliśmy $44,609.00  
Zostało do zebrania $991.00 

Fragmenty z książki "Siła nadziei , Uwierzcie w 
koniec świata" - Joachim Badeni OP i Judyta 
Syrek 
W czym jest siła katolickiej wiary - głosi wiarę w zwycięstwo 
dobra nad złem. 
Co powoduje gniew Boga? Aborcja i pedofilia. To są dwa 
grzechy, które budzą gniew Boga. Czy ten gniew Boga 
można odwrócić? Gniew Boga może odwrócić modlitwa i 
prośby ludzi sprawiedliwych, którzy znają, co to jest Boże 
miłosierdzie. 
Co my obecnie robimy, jaka jest nasza kultura - my wszystko 
tolerujemy. A czy zło można tolerować?  
Na końcu czasów pojawi sie antychryst. Do czego ludzi 
będzie namawiał - by wyrzekli się swojej wiary i religii. 
Gdzie jest siła nadziei - w drugim przyjściu Chrystusa. To 
dzięki drugiemu przyjściu Chrystusa mamy pewność 
zwycięstwa dobra nad złem. Bez powtórnego przyjścia Pan 
Bóg by przegrał. W tej chwili zło tryumfuje na różnych 
płaszczyznach życia, ale ostatecznie ono przegra. 
Pamiętajmy, wiara w powtórne przyjście Chrystusa motywuje 
nas do działania i walki ze złem. Dlatego chrześcijanin to jest 
człowiek, który walczy ze złem i wierzy, że zwycięży. 
O. Joachim Badeni mówił o swojej matce, że była w czasie 
wojny łączniczką Armii Krajowej. Gdy gestapo ją złapało, to 
na przesłuchaniach mówiła im, że i tak przegracie. To ją 
trzymało w więzieniu. 
Nasza walka ze złem, to jest walka poprzez ewangelizację. 
Pamietajmy, żołnierz walczy dobrze, jak wierzy w 
zwycięstwo. Jeśli nie wierzy, walczy fatalnie. Jak jest wojna 
to musi być zorganizowana armia i partyzantka. Myślę, że w 
powtórne przyjście Chrystusa muszą uwierzyć księża. 
Nasza walka ze złem, to jest walka poprzez ewangelizację. 
Pamietajmy, żołnierz walczy dobrze, jak wierzy w 
zwycięstwo. Jeśli nie wierzy, walczy fatalnie. Jak jest wojna 
to musi być zorganizowana armia i partyzantka. Myślę, że w 
powtórne przyjście Chrystusa muszą uwierzyć księża. 
O. Badeni zapytany jak walczy odpowiedział: poprzez 
spotkania z mlodzieżą. Ponadto walczę modlitwą 
szczególnie odmawiając Marana Tha - przyjdź Panie Jezu. 
Jak jest wojna to muszą być zwycięstwa i klęski. Zobaczcie 
jak walczą grupy w kościele - neokatechumenat, odnowa w 
Duchu Świętym. 
Jak Bóg wybiera sobie ludzi do walki ze złem w świecie - 
swoim urokiem. Bóg może zauroczyć człowieka i tym go 
odciagnąć od zła. Wszystkie kobiety na ziemi razem wzięte 
nie potrafią nawet w jednym procencie tak zadziałać 
urokiem, jak Pan Bóg. Co tu trzeba wiedzieć: jak urok Boga 
w tobie przeminie, to wtedy pojawia się urok świata, np. 
pieniądze czy szczęście doczesne. 
Czego Pan Bóg od nas najbardziej pragnie? Myślę, ze Pan 
Bóg najbardziej pragnie wiary, a wiara to ogromna siła. Syn 
Boży mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i 
przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. (Łk 17, 6) 
Wiara ma kolosalną siłę. Można dzięki niej z Panem Bogiem 

bardzo wiele utargować. 
Przypominają mi się targi Abrahama z Panem Bogiem o 
Sodomę i Gomorę. Pamiętam, jak w oparciu o tę scenę 
przekonałem kiedyś pewnego protestanta, że Pana Boga 
można po ludzku skłonić do zmiany decyzji. Abraham 
targował się z Panem Bogiem i Pan Bóg ustąpił. Mimo iż jest 
przez cały czas Absolutem Niezmiennym, to pragnie 
intymności i relacji z człowiekiem. 

http://www.milosierdzie.us
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Adoracja  Najświętszego Sakramentu 
Zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku 
do piątku od godz. 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. 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę: 13 
listopada: Filip Zalewski; w sobotę, 26 
listopada: Sofia Anna Shterev; w niedzielę, 11 
grudnia: Tomasz Piotr Mikrut, Alexander 
Pawlak; w sobotę, 17 grudnia: Adam Gainski. 
 

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 oraz forma zgłoszenia dziecka do I 
Komunii i wykaz obowiązkowych Mszy św. 
znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komunia-swieta/. 
 

Poświęcenie książeczek pierwszokomunijnych 
odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 7pm (obecność 
obowiązkowa): 
• poniedziałek, 5 grudnia - szkoła św. Faustyny (kl. 3A, 3B i 

3pA) 
• środa, 7 grudnia - szkoła św. Faustyny (kl. 3wA i 3pB) 
• poniedziałek, 12 grudnia - szkoła Cz. Miłosza i W. 

Sikorskiego (wszystkie klasy) 
 

Bierzmowanie 2023 
Informacje na temat Bierzmowania w naszej 
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/ 
 

Spotkania formacyjne dla przygotowujących się do 
Bierzmowania odbywają w każdą II środę miesiąca o 
godz. 7:45pm.  
Inne informacje u ks. Pawła: (331) 425-5859. 
 

Małżeństwo 
Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 
oraz życzymy wielu łask  na nowej drodze życia. 
Formalności związane z przygotowaniem do ślubu należy 

Wypominki 
Za zmarłych wypisanych w Wypominkach przez cały 
listopad codziennie jest odprawiana Msza św. i są one 
wyczytywane rano w tygodniu po Mszy św.,                     
a wieczorem i w niedziele przed każdą Mszą św.  

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/. 

Koperty parafialne 
W przedsionku kościoła są do odebrania 
zestawy niedzielnych kopert.  
Bardzo serdecznie prosimy o ich odbiór. 
Koperty z numerem posiadają rodziny, które 
są zapisane do naszej Parafii.  
Osoby, które regularnie uczestniczą w życiu naszej 
wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się do naszej Parafii, 
zachęcamy, aby to uczyniły.  

Msza św. z prośbą o uzdrowienie i adoracja 
W czwartek, 17 listopada, będziemy 
gościć w naszej parafii ks. Augustine 
Mundackatt V.C. z Indii.  
Jest on znanym charyzmatycznym 
kapłanem przepowiadającym Ewangelię 
na całym świecie. Wiele znaków i 
uzdrowień ma miejsce w czasie jego 
głoszenia rekolekcji czy też odprawiania 
Mszy św. z prośbą o uzdrowienie.  
Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 7pm. 
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• Potrzebna opiekunka od początku stycznia do 12 
miesięcznego dziecka w St. Charles, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 9am-5pm. Kontakt: Amelia (773)600-7905 

• Sprzedam owczarki niemiecki. Kontakt: Ania (773)817-
2975. 

Zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi 
Zawierzenia się Panu Jezusowi przez 
ręce Maryi odbędzie się 8 grudnia 
2022. 
Więcej informacji: Dorota (630)835-
4824 i Maria (847)476-5554. 

90-lecie Powstania Towarzystwa Chrystusowego 
Uroczystość 90-lecia  

Towarzystwa Chrystusowego  
będziemy obchodzić  

w niedzielę, 20 listopada,  
w Uroczystość Chrystusa  

Króla Wszechświata.  
Dekret powstania Towarzystwa Chrystusowego został 
podpisany przez sługę Bożego księdza kardynała Augusta 
Hlonda, założyciela Zgromadzenia, 8 września 1932 r. we 
wspomnienia Narodzenia Najświętszej Marii Panny.  
Nasz Założyciel polecił organizowanie nowego 
Zgromadzenia Zakonnego naszemu współzałożycielowi 
słudze Bożemu ojcu Ignacemu Posadzemu.  
O.  Ignacy 23 sierpnia 1932 r. przybył wraz z trzema 
kandydatami na braci zakonnych do Potulic koło Nakła, aby 
organizować Towarzystwo Chrystusowe.  
Nasza parafia Bożego Miłosierdzia, która niedawno 
obchodziła 25-lecie swego istnienia to owoc misji jaką pełnią 
Księża Chrystusowcy wśród Polonii. 

 

Zespół rodzinny "Polskie Nadzieje" z Windsor  
w Kanadzie  
Za tydzień na uroczystość Chrystusa Króla będziemy gościć 
w naszej parafii zespół rodzinny "Polskie Nadzieje" z Widsor 
w Kanadzie-Marysia, Julia, Michał Zalewscy (rodzeństwo). 
Urodzeni na emigracji starają się kultywować polską tradycję, 
muzykę i śpiew. Występowali już w wielu kościołach i salach 
polonijnych Kanady i USA  uświętniając uroczystości religijne 
i patriotyczne.  
W 2015 roku ukazała się debiutacka płyta zespołu pod 
tytułem "Przebudzenie" o treści religijno-patriotyczno-
emigracyjnej, a w 2018 powstała druga pod tytułem "Polska 
ziemia" wydana z okazji jubileuszu 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. W ostatnim czasie ukazała się 
kolejna płyta z kolędami i pastorałkami pod tytułem "Noc 
grudniowa".  Dbając o stały rozwój Zespołu  razem z 
rodzicami Dorotą i Mariuszem służą Bogu, Ojczyznie i 
Polonii. 



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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