
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 

 

Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. 

Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na 

piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, 

jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza 

moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką.  

Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku,  widzisz,                      

z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw                           

w kaplicy waszej i na całym świecie. 

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,                       

już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę 

śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (47-48) 
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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 



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

urodzin 
 

Poniedziałek  –  16 stycznia 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Jacek Krakowski w 1 rocz. śmierci 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Wtorek  – 17 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Michael Nosek z ok. urodzin 
8:00am +Czesław Luter  w 6 rocz. śmierci i za  zmarłych z 

rodziny 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm +Mieczysław Bronowicki w 3 rocz. śmierci 
 

Środa  -  18 stycznia 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am +Stanisław Pokoleńczuk 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Czwartek - 19 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwa dla Krzysztofa Piech 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
7:00pm +Jan Leończuk w 10 rocz. śmierci 
 

Piątek - 20 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Aleksandry Pawlikowskiej w dniu urodzin 
8:00am +Jan Wójcikowski 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Sobota – 21 stycznia 
8:00am +Eugeniusz Wróbel 
9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Emilii 

i Krzysztofa oraz pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji 
 

III Niedziela Zwykła - 22 stycznia 
6:00pm (sobota) +Madgalena Bajorek 
6:00pm (sobota) +Fryderyka Kubica w 4 rocz. śmierci 
7:00am  +Kazimierz Woźniak 
9:00am +Eugeniusz Wróbel 
9:00am +Fryderyka Kubica w 4 rocz. śmierci 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

II Niedziela Zwykła - J 1,29-34 
Co niedzielę przychodzimy do Kościoła, bo wierzymy                    
w Boga, kochamy Go i czujemy, że wszystko w naszym 
życiu zależy od Niego. Św. Jan Chrzciciel w dzisiejszej 
Ewangelii powiedział, że  Jezus jest Barankiem Bożym, który 
gładzi grzech świata, a kto z nas nie chce, żeby Jezus 
zgładził nasz grzechy? (J1,29-34) 
Jaki jest proces naszej wiary? Wierząc w Boga troszczymy 
się o odnalezienie Go w naszej codzienności. Kolejna nasza 
troska to modlitwa. Za Apostołami ciągle powtarzamy: "Panie 
naucz nas modlić się", bo czujemy, jak nam modlitwa słabo 
idzie. Chcielibyśmy się jej nauczyć tak jak gry na 
fortepianie.  Ale czy można nauczyć się modlitwy? Sumienie 
ciągle nam podpowiada, że modlitwa wypływa z życia. Oddaj 
więc życie swoje Panu, a będzie łatwiej ci rozmawiać z 
Bogiem. I koniecznie idź do spowiedzi, aby Jezus zgładził 
twój grzech. 
Zaryzykuj i poznaj w swoim życiu Bożego Syna, którego 
przepowiadał prorok Izajasz, Jan Chrzciciel i św. Paweł. Oni 
wszyscy w dzisiejszej Liturgii Słowa dają świadectwo, że 
Jezus jest Synem Bożym zbawiającym człowieka. Zaryzykuj, 
i idź w życiu za Jezusem. Staraj się razem z twoją rodziną 
podążać na szczyt, gdzie mieszka najdoskonalsza Miłość. 
Wtedy zaczniesz przeżywać swoją codzienność z Bogiem. 
Wtedy w twojej rodzinie i wokół ciebie będzie więcej dobra. 
Czy nie po to Chrystus przyszedł na świat? Czyż nie dlatego 
zgładził grzech świata? Czyż nie za uratowanie dobra w 
twojej duszy oddał życie na krzyżu? Co byśmy uczynili bez 
ciebie Panie? Nie może przecież być tak, by ostatnie słowo 
należało do szatana. Ono należy do Ciebie Panie. 

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

11:00am +Kazimierz Kochanek w 2 rocz. śmierci 
1:00pm ++Marlena i Ryszard Bogacki 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Rafał Małyszko i +Daniel Masłowski w 4 rocz. 

śmierci 

Myśli z książki -  David Horowitz - Dark Agenda - 
The War to destroy Christian America - Ciemna 
Agenda - Wojna niszcząca chrześcijańską 
Amerykę 
Gubernator Mike Huckabee - napisał o tej książce - Most 
compelling defense of Christianity. 
Od Rewolucji Francuskiej toczy się wojna z religią, a 
szczególnie z chrześcijaństwem. Zobaczmy ile ludzi 
wymordowano w czasie rewolucji, dlatego, że byli katolikami. 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-15
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-15
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-15
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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... 

Zobaczmy, co się działo w Rosji. Spalono i zniszczono 100 
tys. kościołów. Pomiędzy rokiem 1917 a 1935 aresztowano 
130 tys. popów z czego 95 tys. zostało zabitych. 
Co jest w Ameryce - Są w niej ludzie, którzy głoszą, że religia 
musi umrzeć, aby rodzaj ludzki mógł żyć. Co robią 
przeciwnicy wiary: wyśmiewają ludzi wierzących, ale o tym, 
że w historii dokonali masowych mordów chrześcijan,                  
to o tym nie chcą mówić.  Czy wiecie, że komuniści 
zamordowali 100 milionów ludzi w Rosji, Chinach                            
i Indochinach. Nawet radykalni dzihadyści nie wymordowali 
takiej ilości ludzi i na taką skalę. A wszystkie te morderstwa 
komuniści popelnili w imię sprawiedliwości. 
Nowy ateizm zaczął się po 11 września po 2011. Twórcą 
tego ateizmu jest Richard Dawkins. On przedstawia ludzi 
wierzących, że są głupi. Jak mu trzeba odpowiedzieć - 
oczywiście są niektórzy ludzie wierzący głupi, ale także głupi 
są ludzie niewierzący. A przecież nie można uogólniać, bo 
uczeni Galileusz, Newton i wielu innych byli ludźmi głęboko 
wierzącymi. Czy możemy o nich powiedzieć, że byli głupi,   
bo wierzyli w Boga? Czym oni byli zafascynowani: 
porządkiem jaki panuje we wszechświecie i uwierzyli, że ten 
porządek, to dzieło Bożego Stwórcy. 
Dialog pomiędzy nauką a wiarą: 
Dr Francis Collins, współczesny naukowiec napisał: 
Odkryłem, że jest wspaniała harmonia w dopełnieniu prawd 
nauki i wiary. Bóg Biblii jest także Bogiem ludzkich genów. 
Pana Boga można znaleźć w katedrach, ale także                                 
w laboratoriach naukowych. 
Co jest ciekawe, dr. Collins jest nie tylko człowiekiem 
wierzącym, ale jako ateista nawrócił się przyjmując 
chrześcijaństwo. Napisał książkę - Język Boga - dowód 
naukowca na wiarę - The Language of God. A Scientiest`s 
Evidence for Belief. 
Dawkins, ateista, napisał książkę i Collins, wierzący, napisał 
książkę. Zorganizowano więc między nimi debatę. Collins                
w debacie powiedział: jeśli ateiści twierdzą, że Bóg jest poza 
naturą, to znaczy, że Bóg jest także poza zasięgiem nauki,              
a zwłaszcza poza zasięgiem pytania, czy On w ogóle 
istnieje. 
W debacie Dawkins i Collins zgodzili się, że nauka jest tylko 
drogą wyjaśniania procesów zachodzących w świecie, praw  
i fenomenów naturalnego świata. Jaka jest różnica pomiędzy 
mną, a niewierzącym Dawkinsem? Moje założenie na 
istnienie Boga nie jest zerowe, a niewierzących jest zerowe. 
Druga różnica pomiędzy wierzącymi, a niewierzącymi: ateiści 
maja chorą pogardę dla wierzących. Collins odpowiedział: 
uważanie wierzących za nienormalnych i twierdzenie,                   
że wierzyć może tylko idiota, nie pomaga we wspólnym 
dialogu. 
Dlaczego Dawkins i jego naśladowcy, nowi ateiści 
demonstrują taką niechęć i nienawiść do ludzi wierzących? 
Bo mają swoją wiarę. Oni widzą siebie jako oswobodzicieli, 
pionierów nowej rasy ludzkiej. Oni chcą świata bez Boga, 
gdzie człowiek wreszcie będzie uwolniony od mitów                           

i przesadów, od łańcuchów przeszłości. Oto fantazja,                     
w której człowiek aspiruje do takiego działania, jak Bóg                      
i stworzenia nowego świata. Oto wiara marksistów                            
i komunistów. Oto istota grzechu pierworodnego. Szatan 
mówi: oczy się wam otworzą  i będziecie jak bogowie. Oto 
przyczyna katastrof XX wieku kierowana przez socjalistów                  
w Niemczech i komunistów w Rosji. 
Czego uczymy się z argumentów pomiędzy wierzącymi                     
i ateistami - niewiele. Bo kwestia czy Bóg isnieje czy nie 
opiera się na wierze. Jedni wierzą, że istnieje, a drudzy, że 
nie istnieje. 
Co jest ciekawe, człowiek szukający prawdy widzi jak jest 
ograniczony umysł ludzki i jego wiedza. Co jeszcze? Ludzie 
mówią tak: podziwiam wielkość ludzkiego umysłu, ale także 
szanuję aspekty religijne wiary, które niosą współczucie                      
i pocieszenie. Heroizm wiary nie może być tak po prostu 
odrzucony. Wiele ludzi nie może żyć bez pocieszenia i wiary. 
W co wierzą wierzący - że wszystkie pytania zostaną 
odpowiedziane, gdy zobaczą Boga twarzą w twarz. Z tego, 
by wynikało mówią agnostycy, że nasza wiedza na tym 
świecie jest niekompletna. My podziwiamy spektakularne 
osiągnięcia nauki, ale do dzisiejszego dnia nauka nie wie, jak 
powstał świat, jak został stworzony, jak zaczęło się życie. 
Księga Przysłów mówi: Przed porażką wyniosłość, duch 
pysznych poprzedza upadek. 
Co jest przyczyną niesprawiedliwości? 
Na czym polega herezja Pelagiusza. Pelagiusz twierdził, 
że możemy osiągnąć raj na tym świecie  bez Bożej 
pomocy. A co uczy nas nasza wiara, że grzech jest 
integralną częścią naszej natury. Wniosek - nie może być 
raju na ziemi bez Bożej interwencji. Jaka jest więc przyczyna 
niesprawiedliwości społecznej: nie wywołują jej nasi 
polityczni przeciwnicy, czy opresyjna rasa ludzka, ale nasz 
ludzki egoizm, podstęp, złośliwość, zazdrość, chciwość                     
i pożądliwość. A co robią polityczni zbawcy: najpierw szukają 
politycznej władzy, nie rozumiejąc jaka jest przyczyna zła.                     
I popatrzmy co zrobił komunizm, gdy doszedł do władzy, jak 
wprowadził społeczną sprawiedliwość - przez wymordowanie 
milionów. 
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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 - 01/08/2023: 
• Składka: $9,687.00 
• Spłata długu: $18,855.00 
• Pledges: $425.00 

• Drzewko Adwentowe: $7,350.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   

Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 21 
stycznia: Leonard John Mazur; w niedzielę: 29 
stycznia: Kazimierz Grabowy, Amelia Kruk; w 
niedzielę, 5 lutego: Gabriela Zelazny, Chloey 
Kolosinski; w sobotę, 11 lutego: Jacob Spiewak; w niedzielę, 
12 lutego: Alexander Korzeniewski; w niedzielę, 19 lutego: 
Jan Morawczynski. 
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. 
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. 
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/. 

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. 

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. 

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  

Na Bal Serduszkowy nasza Parafia  
zaprasza też młodzież od 16 lat  

Gdyby nie było sakramentu Kapłaństwa,  
nie byłoby Kościoła  
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. 
Kto pragnąłby modlić się Margaretką za kapłanów prosimy 
dzwonić po informacje: Dorota (630)835-4824 
lub  Maria  (847)476-5554. 

Diecezjalne 40-godzinne nabożeństwo                          
w Katedrze w Joliet 
Nabożeństwo zostało zorganizowane z okazji Diecezjalnego 
Roku Ożywienia Życia Eucharystycznego - Diocesan Year of 
the National Eucharistic Revival.  
Nabożeństwo odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 lutego. 
Diecezja Joliet prosiła nas, aby jedna godzina była po 
polsku. Szczegóły odnośnie daty i godziny polskiej godziny 
adoracyjnej zostaną podane w następnym biuletynie. 



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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