
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 

 

 

Bóg w niezbadanych wyrokach swoich nieraz dopuszcza, że ci, co największe 

wysiłki podjęli w jakimś dziele, najczęściej owocem dzieła tego nie cieszą się tu na 

ziemi, całą ich radość zachowuje Bóg na wieczność, ale mimo wszystko czasami 

Bóg daje im poznać, jak bardzo miłe Mu są wysiłki takich dusz, a te chwile 

wzmacniają dusze do nowych walk i doświadczeń. Są to dusze najwięcej podobne 

do Zbawiciela, który w dziele swoim, które tu na ziemi założył, kosztował samą 

gorycz. 

Jezu utajony, w Tobie cała siła moja. Od najmłodszych lat pociągnął mnie ku sobie 

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Mając siedem lat, kiedy byłam na 

nieszporach, a Pan Jezus był wystawiony w monstrancji, wtenczas po raz pierwszy 

udzieliła mi się  miłość Boża i napełniła moje małe serce.  (1402.1404) 
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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 



Boże Narodzenie - 25 grudnia 
9:00am O Boże błogosławieństwo              

i potrzebne łaski dla Mateusza 
Pajor z ok. urodzin 

9:00am O Boże błogosławieństwo              
i opiekę Matki Najświętszej dla Marka z ok. urodzin 

11:00am O opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Czesławy 
Mazanek, jej dzieci i jej wnuków 

1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Janusza 
Langiewicz z ok. 50 rocz. ślubu 

1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Grzegorza z ok 50 
urodzin 

3:30pm Intencja zbiorowa 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

25 grudnia 
Pierwsze czytanie: Iz 52,7-10 
Drugie czytanie: Hbr 1,1-6 
Ewangelia: J 1,1-18  

Poniedziałek  –  26  grudnia, św. Szczepana 
8:00am ++Anna i Józef Paluch i za zmarłych z rodziny 

Paluchów i Kowal oraz ++Teresa i Wacław Gontarek                  
i +Mirosław Lenkiewicz 

12:00pm ++Barbara i Wiesław Bartniccy w 7 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii i Czesława 

Małeckich z ok. 30 rocz. ślubu 
7:00pm Dziękczynna w dniu 49 rocz. ślubu z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny i Jerzego 
Zakarzeckich  i dla  ich rodziny 

 

Wtorek  – 27 grudnia, św Jana Ap. 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Rechul w 

33 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 
7:00pm ++Filip i Wiesława Skibińscy 
 

Środa  -  28 grudnia, św. Młodzianków 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am +Jarosław Chlebowicz 
7:00pm +Józef Sosnówka w 31 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 29 grudnia 
8:00am +Jan Pośliński w 4 rocz. śmierci 
8:00am O światło Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla 

Justyny w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane 
łaski 

7:00pm +Jan Merchut w 18 rocz. śmierci 
 

Piątek - 30 grudnia, św. Rodziny 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące  
8:00am O nawrócenie i uzdrowienie duchowe dla syna 

Piotra 
7:00pm +Walerian Kolendo 
 

Sobota – 31 grudnia 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski  przez rodziny 

Bogu wiadome 
9:00am +Jadwiga Hodakowska w 4 rocz. śmierci  
 

Św. Bożej Rodzicielki  - 1 stycznia 2023 
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Pawełka z ok. urodzin 
9:00am +Władysława Baltaziuk z ok. 10 rocz. śmierci 
11:00am +Mieczysław Marszałek 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Davida Sobczak w 

dniu 14 urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Marek Krawczyk w 23 rocz. śmierci 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-12-25
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-12-25
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2022-12-25
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Modlitwa w intencji beatyfikacji  sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda 
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś 
naszej Ojczyźnie kard. Augusta Hlonda, 
biskupa i Prymasa Polski, wielkiego                             
i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, 
Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że 
uczyniłeś go 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... 

Myśli do rozważenia z okazji Bożego Narodzenia  
Jezus nigdy nie zostawia człowieka samego, a szczególnie 
wtedy, gdy człowiek daleko od Niego odchodzi. 
Chrystus przychodzi, aby ratować nas od duchowej śmierci. 
Dlatego na pytanie - co znajdujemy w Chrystusie – 
odpowiadamy – prawdę, dobro, piękno, szczęście i radość 
Co Bóg nam obiecał – Chrystus się narodził, aby zrealizować 
Boże obietnice. Życie ludzkie oparte jest na obietnicach. 
Jaką cenę trzeba zapłacić za to, żeby Chrystus narodził się 
w twojej duszy? 
Pan narodzi się w Tobie, gdy rozpoznasz Jego ożywiającą 
obecność. Rozpoznać ducha...  Chrystus narodzi się w tobie, 
gdy zmierzysz się z otaczającą cię rzeczywistością, gdy nie 
uciekniesz, ale spojrzysz prawdzie w oczy. Narodzić się to 
znaczy poddać się przemianie wewnętrznej i być otwartym 
na moc Bożej miłości. Po otwarciu następuje przemiana. 
Tylko moc Bożego Ducha może stworzyć w tobie nowe 
serce, nowy świat i odnowić oblicze ziemi (Ps 104,30). 
Czy wierzysz, że zdobywanie daru czystego serca jest 
integralną częścią dojrzewania w wierze? 
Duszę zawsze coś zalega, coś nią targa. Zalega ciemność, 
targają wątpliwości. Jezus przynosi ukojenie. 
Twój styl życia – wyrzeczeniem pozyskasz Boga, 
łagodnością pociągniesz serca ludzi. Dlaczego ten styl życia 
jest bardzo ważny? Bo jak popatrzymy na historię człowieka, 
to żeby narzucić swoją wolę i poszerzyć swoje panowanie, 
człowiek raz po raz pustoszył i niszczył ziemię. Człowiek ma 
taką naturę, że raz po raz dosiada wierzchowca przemocy, 
aby narzucić siłą swoją wolę. A główne pytanie jest 
następujące: Czy kiedyś w dziejach ludzkości przeniknięto 
przemocą do czyjegoś serca? Czy przymusem zdołano 
zmienić myśl choć jednego wolnego człowieka? 
Napominać może tylko ten, kto kocha. Kto nie kocha 
dostatecznie, niech się od tego powstrzyma, bo wda się tylko 
w niezdrowe krytykanctwo, co jedynie pogorszy sytuację. 
Ten kto kocha, troskliwie oczyści rany, będzie sączyć w nie 
balsam i całować je, bo to rany ukochanego człowieka. 
Ten kto kocha pyta siebie: ile jest mojej winy w tym, że druga 
strona postępuje tak, a nie inaczej. 
A dusza musi być pociągnięta do dobra. 
Narodzony Jezus mówi do nas: „A  oto ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, dlatego idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody i uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem". 
Jeśli Bóg zrobił nam prezent, że Słowo stało się Ciałem, to 
my też przygotujmy prezent dla Pana. Będzie to prezent ze 
świadectwa twojego życia. Tym prezentem jest twój duchowy 
wysiłek, twoja duchowa walka, twoje nauczanie, twoja 
ewangelizacja środowiska. Tym prezentem jest niezrażanie 
się trudnościami. A umęczony i strapiony człowiek bardzo 
potrzebuje uczciwości, zachęty i otuchy. Potrzebuje dobrej 
nowiny.  

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 - 12/18/2022: 
• Składka: $9,022.00 
• Spłata długu: $19,090.00 
• Pledges: $405.00 
• Christmas Offering: $2,416.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 8 
stycznia: Damian Chrzanowski, Victoria 
Aleksandra Ordogne, Max Felix Fus, Matteo 
Damian Fus; w sobotę, 14 stycznia: Sophia 
Grace Smoter, Krystian Kruk Myers; w sobotę, 21 stycznia: 
Leonard John Mazur; w niedzielę: 29 stycznia: Kazmierz 
Grabowy. 
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 

http://www.milosierdzie.us
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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 świec i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych 
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych odbędzie się o godz. 7pm: 

 13 lutego (poniedziałek) - gr. II (3wA 3pB) - szkolą św. 
Faustyny 

 14 lutego (wtorek) - gr. I (3A, 3B i 3pA) - szkoła św. 
Faustyny 

 20 lutego (poniedziałek) - szkoła Cz. Miłosza i W. 
Sikorskiego 

 

Prośby do rodziców: 
1. Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie. 

Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem 
przyrzeczeń chrzcielnych będzie kolejnym etapem do 
przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św. 

2. Prosimy, by przyjść na 6:40pm, by odebrać świecę i 
założyć okapnik oraz zaprowadzić dziecko do ławki na 
wyznaczone miejsce. 

3. Prosimy o zrobienie zdjęcia dziecku jak do paszportu, 
podpisanie imieniem i nazwiskiem oraz klasą i przesłanie 
na email: parafiabozegomilosierdzia@gmail.com lub do 
ks. Krzysztofa (773)7220-8934 czy s. Krystiany (872)235-
9293. Termin przesłania do 15 marca. ZDJĘĆ NIE 
DRUKUJEMY. 

4. Prosimy o kontakt z krawcową Elżbietą Dąbrowską 
(847)220-2818 dopiero po 15 lutym w sprawie przymiarki 
alb komunijnych. 

 

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 28 
stycznia: Iwona Cholewa i Piotr Magnuszewski. 
Przygotowujących się do Sakramentu 
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom 

Boże Narodzenie, 25 grudnia – 
niedziela:  

• Msza św.: 9am, 11am, 1pm, 3:30pm 
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

 

św. Szczepana, 26 grudnia – poniedziałek: 
• Msza św.: 8am, 12pm, 7:00pm 
 

św. Jana Apostoła, 27 grudnia - wtorek: 
• Msza św.: 8am i o 7pm 

 

św. Młodzianków, 28 grudnia – wtorek: 
• Msza św.: 8am i o 7pm 

 

św. Rodziny - 30 grudnia - piątek  
• Msza św.: 8am i o 7pm 

 

św. Sylwestra – 31 grudnia – czwartek: 
• Msza św.: 8am 
• nabożeństwo dziękczynne za łaski otrzymane i Msza św. 

na zakończenie 2022 roku - 5:30pm 
  

Nowy Rok, 1 stycznia 2023 – niedziela: 
• Msze św.: 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 7pm 
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

 

Uroczystość Trzech Króli,  8 stycznia 
2023 – niedziela  

• Msze św.: 7am, 9am, 11am, 1pm, 
3.30pm, 7pm 

• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

Ze statystyk parafialnych za rok 2022 

Chrzest: 79    Śluby: 36 
I Komunia: 170   Pogrzeby: 49 
Bierzmowanie: 160 

Za wszystkie łaski i błogosławieństwa  
Bogu niech będą dzięki! 

oraz życzymy wielu łask  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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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. 

• Poszukuję kierowcy do  rozwożenia jajek po Chicago. 
Kontakt: Ivo (630)880-1555. 

• Pilnie szukam do wynajęcia apartamentu lub studia                 
w okolicach Lombard. Kontakt: Ewa (630)532-0731. 

• Wynajmę pokój w dwu sypialniowym kondominium                      
w Carol Stream. Kontakt: Marian (630)935-0549. 

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.  

Kolęda - odwiedziny duszpasterskie 
Odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach 
przeżywać powinniśmy w duchu radości 
bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, szczerej 
i serdecznej rozmowy z kapłanem 
odwiedzającym. Niech błogosławieństwo 
kolędowe chroni nasze domy, nasze rodziny                      
i umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.  
Formy z zaproszeniem na kolędę są dostępne              
w kościele.  

Podatki 
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i rodziny, 
które chciałyby otrzymać informację o donacjach złożonych 
w roku 2022, prosimy o zgłoszenie telefoniczne w kancelarii 
u siostry Krystiany lub wypełnienie formularza i zostawienie 
w zakrystii. Zaświadczenie będzie do odebrania w zakrystii 
lub zostanie wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę 
zaznaczyć na przygotowanej formie. 

 
Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2022 

 
Imię i nazwisko____________________________________ 
Adres ___________________________________________ 
________________________________________________
Numer parafialny:  _________________________________  
o  Odbiór osobisty w zakrystii 
o  Wysyłka pocztą  

Bezpłatny kurs do egzaminu na obywatelstwo 
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne 
kursy, przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo. 
Kursy będą się rozpoczynać się w styczniu 2023. 
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w 
soboty i niedziele. Lokalizacja klas na północnej i 
południowej stronie Chicago. 
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer: (773)282-
1122  lub(((773)481-5400 



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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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