
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 

 

Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest 
najpiękniejsze w Ojczyźnie naszej. Kara ta miała być taka, jaką Bóg ukarał 
Sodomę i Gomorę. Widział wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił, 
przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się.  
Po chwili powiedział mi Jezus: Dziecię Moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze 
Mną i ofiaruj Ojcu niebieskiemu krew i rany Moje na przebłaganie za grzechy 
miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez całą Mszę świętą. Czyń to przez 
siedem dni. Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, 
ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. 
Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go błagać                                         
o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu. 
(39) 
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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 



Objawienie Pańskie- Trzech Króli - 8 stycznia 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca 

NSPJ i NSM za grzechy nasze i 
całego świata 

7:00am  O Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski i zdrowie dla Marii 
i Władysława Mucek w rocz. 
urodzin i na cały nowy rok 

9:00am +Eugeniusz Wróbel 
11:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha  

Św. dla Jana Morawy z ok. 64 urodzin 
1:00pm +Władysław Gąbka 
1:00pm Dziękczynna z ok. 30 lat sakramentu małżeństwa  

Anny i Krzysztofa Jankowskich 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Henryka Madyckiego 

z ok. urodzin 
 

Poniedziałek  –  9 stycznia, Święto Chrzest Jezusa 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +s. Maria Skrzyniarz 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Wtorek  – 10 stycznia 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
8:00am Za dusze dzieci abortowanych 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Środa  -  11 stycznia 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am +Waldemar Sakowski w 2 rocz. śmierci 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Czwartek - 12 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej z ok. 

urodzin dla Mariusza i dla jego rodziny 
8:00am +Anna Kubas w 26 rocz. śmierci 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Piątek - 13 stycznia 
8:00am +Halina Sadowska w 24 rocz. śmierci 
8:00am +Sławomir Borowski w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Sobota – 14 stycznia 
8:00am +Eugeniusz Wróbel 
9:00am +Thomas Jones w 1 rocz. śmierci  
 

II Niedziela Zwykła - 15 stycznia 
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Zosi Kisiel 
7:00am  +Weronika Marszałek i +Bronisława Kuta w rocz. 

śmierci 
9:00am +Eugeniusz Wróbel 
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Objawienie Pańskie 2023 
Gwiazda na niebie, Trzej Mędrcy, król Herod, pokłon                       
i złożenie darów, próba zabicia narodzonego Jezusa                        
i interwencja Boga poprzez aniołów - oto sceneria dzisiejszej 
Uroczystości. Pan Bóg kierujący historią świata i człowieka 
zawsze ma ostatni głos. To On zapragnął, aby poprzez 
pokłon Trzech Mędrców wszystkie narody zrozumiały,                   
że narodził się Zbawiciel całego świata i należy Mu się 
cześć. 
Gdy patrzymy na postawę króla Heroda, to zauważamy, że 
świat od wieków jest w mocy władania złych władców. Wielu 
ich było w historii świata i przynieśli oni niezliczoną ilość 
nieszczęść i tragedii. A jak jest dzisiaj? Czy współczesny 
świat jest we władaniu złych władców? Jeśli Bóg będzie 
eliminowany z naszego życia rodzinnego i społecznego, jeśli 
będą wprowadzane prawa niszczące ludzkie życie, 
niszczące rodzinę, niszczące moralnośc człowieka, to jest to 
niedobry znak. 
Kościół Katolicki z Ewangelią Jezusa Chrystusa stoi na 
przeszkodzie złych władców, złych ideologii, które chcą 
wprowadzić nowy porządek świata, świata bez Boga. Czemu 
sprzeciwia się Kościół - praniu mózgów i zawsze pokazuje 
człowiekowi gdzie jest prawda i kto jest prawdą. Jeśli jesteś 
daleko od Kościoła i jego nauki, powróć do domu Ojca, oddaj 
Panu pokłon, tak jak to uczynili Trzej Królowie. 
Dzisiaj spotykamy wielu ludzi, którzy zło nazywają dobrem,                                 
a dobro złem. Ta przewrotność umysłu człowieka jest 
szczególnym znakiem naszych czasów. Jezus narodził się, 
aby nas uratować od przewrotności szatana. Jeśli nasze 
życie nie będzie budowane na fundamencie wiary, nie 
zobaczymy gwiazdy, nie zobaczymy światła, nie będziemy 
wiedzieli dokąd iść w życiu. 
Oddajmy pokłon narodzonemu w Betlejem Jezusowi. 
Uwierzmy, że w życiu zwycięża się przewrotność szatana                
i drugiego człowieka tylko przez Chrystusa, z Chrystusem                 
i w Chrystusie. 

15 stycznia 2023 
Pierwsze czytanie: Iz 49,3.5-6 
Drugie czytanie: 1 Kor 1,1-3 
Ewangelia: J 1,29-34  

11:00am +Daniel Bozowski w 7 rocz. śmierci 
1:00pm +Roman Knapik w 7 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki w 48 rocz. 

urodzin 

Z nauczania Papieża Benedykta XVI (1927 - 2022) 
Uczył nas, że nie wolno przegrać życia. A życia się nie 
przegra jeśli się przyjmie ofertę Zbawienia, którą proponuje 

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... 

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 - 01/01/2023: 
• Składka: $8,638.00 
• Spłata długu: $23,466.00 
• Pledges: $100.00 
• Christmas Offering: $3,160.00 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 14 
stycznia: Sophia Grace Smoter, Krystian Kruk 
Myers; w sobotę, 21 stycznia: Leonard John 
Mazur; w niedzielę: 29 stycznia: Kazimierz 
Grabowy, Amelia Kruk. 
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 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. 

Chrystus. Jeśli człowiek nie kocha, nie ma w nim Zbawienia. 
A kochać można tylko w wolności. I dlatego mamy głosić 
miłość Chrystusa. Chrystus nas obdarza wiarą i prawdą, a 
prawdę trzeba głosić. Człowiek w swoim życiu nie może 
przestać rozglądać się za Bogiem i szukać Boga. 
To papież Benedykt postawił sprawę wiary w ten sposób: Co 
dzisiaj jest lepiej - być ateistą, czy wierzyć w Boga? Co jest 
łatwiejsze - żyć wiarą, czy odejść od niej. Czy życie stanie 
się łatwiejsze, jak odejdę od wiary? Czy niewierzący żyje w 
stanie szczęścia, bo może czynić wszystko, co chce? Czy 
człowiek odrzucający wszelkie normy i zasady jest bardziej 
szcześliwy niż katolik zachowujący zasady wiary? 
Jak papież Benedykt XVI odpowiedział na te pytania - 
Człowiek, który uważa się za ateistę, człowiek, który uważa 
się za nihilistę, to są ludzie, którzy zatwardzili się duchowo. 
Oni wykraczają przeciwko swojemu sumieniu, bo głos Boga 
jest w każdym człowieku. Czy ateista, albo nihilista nie 
napotykają pytań, które nie są do rozwiązania? A jakie są 
pytania, które człowiek nie może sam rozwiązać - to są 
pytania dotyczące śmierci i życia pozagrobowego. A te 
pytania nie dają spokoju szczególnie ateistom i podającym 
się za niewierzących. 
To nie jest prawdą, że brak wiary czyni życie człowieka 
wygodniejszym. Wręcz przeciwnie, czyni życie mrocznym i 
beznadziejnym. Jeśli ktoś przyjmuje wiarę, to widzi, że wiara 
w Boga daje prawdziwe szczęście. 
Oczywiście, że jako wierzący popełniamy wiele błędów, ale 
wiemy, że w życiu prowadzi mnie Pan, który za mnie cierpiał, 
który mnie kocha, który mnie dźwiga z upadków i podnosi. 
Co mówił papież Benedykt na temat obecnego kryzysu w 
Kościele: Chrześcijanie ponoszą odpowiedzialność za to, by 
świat nie wypadł z ręki Boga, by zachowane zostały wielkie 
wartości moralne. Jeśli dojdzie do tego siła przykładu, żywa 
siła prawdziwej wiary, to wolno nam mieć nadzieję na 
nawrócenie świata. Nie pozwólmy, aby dusze nasze 
zdziczały i odrzuciły Boga, który jest jedyną nadzieją 
każdego człowieka. 

http://www.milosierdzie.us
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Faustyny 
 14 lutego (wtorek) - gr. I (3A, 3B i 3pA) - szkoła św. 

Faustyny 

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

 

Prośba 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. 
1. 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 
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 paraf i i ,                                         
do której  uczęszczają na Mszę św.  
Więcej informacji  można znaleźć na stronie parafialnej: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/. 

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.  

W niedzielę, 22 stycznia, zapraszamy wszystkich Parafian i 
Gości na Parafialne Kolędowanie, w którym będą brać udział 
wszystkie zespoły parafialne. Odbędzie się ono po Mszy św 
o 3:30pm, czyli około 4:45pm. 

Gdyby nie było sakramentu Kapłaństwa, nie 
byłoby Kościoła  
Nie miałby kto sprawować Mszy św. i Pana Jezusa 
Eucharystycznego nie byłoby wśród nas. 
2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, ale 
Kościół w tym dniu obchodzi również Dzień Życia 
Konsekrowanego, ustanowiony 26 lat temu przez św. Jana 
Pawła II. 
Ponad 70 tysięcy kapłanów odeszło z kapłaństwa. Odeszli, 
bo nikt się za nich nie modlił, albo modlił się za mało. 
Gdy zabraknie kapłanów, kto wyświęci kapłana? Nie będzie 
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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. 

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.  

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  

 

sakramentów świętych. Kto włączy Twoje dziecko do 
wspólnoty Kościoła przez Chrzest św.? Kto udzieli mu 
pierwszej komunii św., sakramentu Bierzmowania, kto udzieli 
ślubu kościelnego, kto w końcu przygotuje nas na 
najważniejszy dzień naszego życia, czyli moment naszej 
śmierci? 
Mieliśmy gorzki przedsmak takiej rzeczywistości w czasie 
pandemii, kiedy nasi ukochani zmarli chowani byli bez 
sakramentów, bez katolickiego pogrzebu. 
Jeżeli chcemy mieć świętych kapłanów to otoczmy ich naszą 
nieustanną modlitwą. Włączmy się do modlitwy zwanej 
Margaretką, w której siedem osób, siedem płatów Margaretki 
modli się za jednego wybranego kapłana. 
Matka Boża nieustannie wstawia się za swoimi ukochanymi 
synami, nawołując nas do modlitwy. 
Módlmy się więc za naszych kapłanów polecając ich serca 
Chrystusowi – Najwyższemu Kapłanowi – i Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 
Niech przywracają nam sens życia! Dają nadzieję. Prowadzą 
do wieczności! 
„Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za 
mało się modlą” - św. Jan Maria Vianney 
Kto pragnąłby modlić się Margaretką za naszych kapłanów 
prosimy dzwonić po informacje: Dorota (630)835-4824 
lub  Maria  (847)476-5554. 



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. 
Zg łoszen ia  i  szczegó ły u  Doro ty ,  e -mai l : 
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 
 

Grupa AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz pomocy 
oraz wsparcia, przyjdź na spotkania, które odbywają się 
we wtorek o godz. 8pm i w czwartek o godz. 6pm w 
Centrum Pastoralnym. W czwartek i każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkania są "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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