
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 

 

Pod koniec nowicjatu spowiednik powiedział mi te słowa: Idź przez życie czyniąc 

dobrze, abym mógł na kartach twego życia napisać: Przeszła przez życie 

czyniąc dobrze, niech Bóg w siostrze to sprawi. 

Innym razem powiedział mi spowiednik: Postępuj wobec Boga jak wdowa 

ewangeliczna, która chociaż drobny pieniądz włożyła do skarbony - zaważył 

więcej u Boga niż innych wielkie ofiary. 

Innym razem otrzymałam taką naukę: Staraj się o to, ażeby ktokolwiek się 

zetknął z tobą, odchodził uszczęśliwiony. Rozsiewaj w koło siebie woń 

szczęścia, boś od Boga wzięła wiele, a więc i dawaj innym wiele. Niech 

odchodzą wszyscy szczęśliwsi od ciebie, chociażby się tylko dotknęli skraju 

szaty twojej. (55) 
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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 



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

śmierci 
 

Poniedziałek  –  23 stycznia 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Magdalena Owczarek w 3 rocz. śmierci 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Wtorek  – 24 stycznia 
8:00am +Magdalena Bajorek 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Piech 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Środa  -  25 stycznia 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am O dar wiary i bojaźni Bożej dla Marka Jodłowskiego 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Czwartek - 26 stycznia 
8:00am O Boże błogosławieństwa dla Krzysztofa Piech 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Piątek - 27 stycznia 
8:00am +Andrzej Szewczyk w 2 rocz. śmierci 
8:00am ++Stanisława i Ryszard Stępień oraz ++Irena i 

Eugeniusz Jaruzelski 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Sobota – 28 stycznia 
8:00am +Eugeniusz Wróbel 
9:00am For the Garfias Family 
 

IV Niedziela Zwykła - 29 stycznia 
6:00pm (sobota) +Stella Jandura 
6:00pm (sobota) O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Katarzyny Kowalskiej z ok. 40 urodzin 

7:00am  O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Józefa 
Giewont w 40 rocz. ślubu 

9:00am +Eugeniusz Wróbel 
11:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kingi z 
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III Niedziela Zwykła - Mt 4,12-23 
Prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu napisał,              
że "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło". Z kolei 
Ewangelista Mateusz przypomina nam, że zapowiedź 
proroka Izajasza spełniła się na Jezusie. Światłość jest 
symbolem Boga, a ciemność symbolem szatana. Bóg jako 
światłość usuwa ciemność, czyli usuwa szatana. 
Co trzeba zrobić, aby ciemność została usunięta? 
Zobaczmy, sam Jezus nam to podpowiada: "Nawracajcie 
się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Nawrócenie 
więc jest to wyjście z ciemności swoich grzechów. Ktoś 
pięknie powiedział, że gdy człowiek będzie robił to, co do 
niego należy, to wówczas Bóg będzie robił to, co należy                
do Niego. Bóg swoją łaską pomoże człowiekowi nawrócić 
się. 
Dobra Nowina o Królestwie Bożym to nowina, która przynosi 
odnowę i uzdrowienie. Czy słyszymy, jak Jezus woła dzisiaj 
do nas: nawróćcie się, czyli wyjdźcie z ciemności grzechu                 
i przyjmijcie Dobrą Nowinę. 
Gdy spytamy, co mamy czynić, aby rozwijać się duchowo,                   
to odpowiedź powinna być następująca: skupcie się                        
na modlitwie, o wszystko Boga proście i za wszystko Mu 
dziękujcie. Postarajcie się o dobrą formację, aby jak najlepiej 
Boga poznać. Następnie zacznijcie ludziom służyć                             
i ewangelizujcie ich. 
Fr. Michael z Baltimore, który duchowo odnowił swoją parafię 
wspomina, że zauważył w jego parafianach brak poczucia 
odpowiedzialności za parafię. Jaki obrał kierunek? Skupił się 
na modlitwie i doszedł do przekonania, że ewangelizacja                   
w parafii jest zawsze sprawą priorytetową. Dlatego zaczął 
zachęcać swoich parafian, aby zawierali znajomość z ludźmi 
zagubionymi, których znają ze szkół i pracy. Prosił ich, aby 
za nich się modlili, spędzali wspólnie czas i pościli za nich. 
Drodzy parafianie - pójdźcie w tym samym kierunku. 
Poczujcie się odpowiedzialni za parafię Bożego Miłosierdzia 
w Lombard, módlcie się za siebie wzajemnie, pomóżcie 

22 stycznia 2023 
Pierwsze czytanie: Iz 8,23b-9,3 
Drugie czytanie: 1 Kor 1,10-13.17 
Ewangelia: Mt 4,12-23  

ok. urodzin 
1:00pm +Józef Dziadkowiec w 26 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Justyny Kisiel z ok. 

urodzin 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-22
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-22
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-22
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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 

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 - 01/15/2023: 
• Składka: $9,202.00 
• Spłata długu: $6,810.00 
• Pledges: $100.00 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę: 29 
stycznia: Amelia Kruk; w niedzielę, 5 lutego: 
Gabriela Zelazny; 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. 
 

Fragmenty z książki "Zanim odejdę" - Peter 
Kreeft, którą dedykował swoim dzieciom. 
Najważniejsza osoba 
Oto alternatywna wizja świata: 
1. Najważniejszą osobą jest Bóg. Jest to fakt - tak samo 

niepodważalny jak równanie 2+2=4. Taka jest prawda, 
obojętnie czy zdajecie siebie z tego sprawę, czy nie, 
podoba wam się to czy nie, wierzycie w to czy nie. 
Dlatego lepiej dowiedzcie się o tym, polubcie ten stan                  
i wierzcie w to. 

2. Kolejną najważniejszą osobą na świecie jest wasza druga 
połowa. Nikt inny nie może osiągnąć zajmowanej przez 
nią pozycji. Na tym właśnie polega małżeństwo. Jeżeli się 
wam to nie podoba, trudno nazwać was małżonkami. 

3. Następne w kolejności są dzieci. 
4. Czwarte miejsce jest przeznaczone dla was. Dbajcie                   

o siebie, zanim zadbacie o innych z wyłączeniem 
waszych dzieci, małżonków i Boga. Jeżeli w samolocie 
trzeba założyć maskę tlenową, najpierw musicie ubrać 
swoją, by być w stanie pomóc innym. 

5. Następni są wasi przyjaciele. Nigdy nie zdradźcie 
przyjaciół. 

6. Następni są wszyscy inni, których znacie. Nazwijmy                  
ich "bliźnimi". 

7. Miejsce siódme zajmuje cała reszta świata. 
8. Na ósmym miejscu znajdują się rzeczy. Wszystkie rzeczy: 

pieniądze i to co za nie można kupić - domy, auta, 
wycieczki. Rzeczy. Ludzie zawsze mają pierwszeństwo 
wobec przedmiotów. Używajcie przedmiotów i kochajcie 
ludzi. Nigdy na odwrót. 

9. Jako dziewiąte w hierarchii lądują pojęcia abstrakcyjne                 
i ich pochodne: idee, motywy, organizacje, partie 
polityczne itd. Są to tylko środki w służbie dla wszystkich, 
których wymieniliśmy wcześniej. Nawiasem mówiąc 
Kościół nie jest "organizacją" tylko rodziną. 

zagubionym, bądźcie dla nich nadzieją i ewangelizujcie,                      
że Jezus jest Panem, że On uzdrawia i leczy, że w Nim 
znajdziemy odpowiedzi na wszelkie nasze pytania.                       
ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

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... 

http://www.milosierdzie.us
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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 

Niedziela 22 stycznia 2023 - po Mszy o 3:30pm 
W koncercie wystąpią wszystkie nasze muzyczne zespoły: 
Chór Parafialny, Boże Perełki, Orkiestra Parafialna, Zespół 
Młodzieżowy, Zespół Misericordia i Viola Brzezińska. 

Serdecznie zapraszamy! 

Diecezjalne 40 godzinne nabożeństwo                          
w Katedrze w Joliet  
Czwartek, 9 lutego, godz. 8pm 
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. Dlatego serdecznie 
zapraszamy na to nabożeństwo do Katedry w Joliet                         
w czwartek 9 lutego na godzinę 8pm. Będzie 
zorganizowany autobus na 6:30pm albo można dojechać 
samemu. Osoby, które chcą udać się na nabożeństwo 
autobusem prosimy o zapisywanie się w zakrystii                     
albo w biurze parafialnym. Nabożeństwo będą prowadzili:    
ks. proboszcz Andrzej Maślejak, SChr i ks. Tomasz Sielicki, 
SChr z Joliet. Adres do katedry: Cathedral of Saint Raymond 
Nonnatus 604 N Raynor Ave. Joliet 

Wokalistka Viola  Brzezińska  
Serdecznie witamy w naszym kościele 
wokalistkę z Polski Violę Brzezińską, która 
będzie śpiewała na wszystkich Mszach św. 

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/. 
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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 
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. 



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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