
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 

 

Znalazłam przeznaczenie swoje w chwili, w której utonęła dusza moja w Tobie, 
w jednym przedmiocie miłości mojej. Niczym jest wszystko w porównaniu                      
z Tobą. Cierpienie, przeciwności, upokorzenia, niepowodzenie, posądzania, 
jakie mnie spotykają, są drzazgami,  rozpalają miłość moją ku Tobie, Jezu. 
Szalone i niedościgłe są pragnienia moje. Pragnę zataić przed Tobą, że cierpię. 
Pragnę za swoje wysiłki i dobre uczynki nigdy nie być wynagradzana. O Jezu, 
Ty sam mi jesteś nagrodą, Ty mi wystarczasz, Skarbie serca mego. Pragnę 
współczuć z cierpieniem bliźnich, swoje cierpienie taić w sercu, nie tylko przed 
bliźnimi, ale i przed Tobą, Jezu. 
Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się                                
do Zbawiciela. W cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie,                 
tym miłość staje się czystsza. (57) 
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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 



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 
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  
 

Poniedziałek  –  30 stycznia 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Jakub Bochenek w 3 rocz. śmierci 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Wtorek  – 31 stycznia 
8:00am +Mirosław Kubas w 9 rocz. śmierci 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kacpra i 

Dominiki z ok. 7 urodzin 
7:00pm +Eugeniusz Wróbel 
 

Środa  -  1 lutego 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Moniki Budz z ok. 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i dar 
macierzyństwa 

8:00am +Josh Manshian 
7:00pm +Józef Żelasko w 12 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 2 lutego, Ofiarowanie Jezusa, MB Gromnicznej 
8:00am O Boże błogosławieństwa, nawrócenie i 

przebaczenie w rodzinie 
12:00pm W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
 

Piątek - 3 lutego 
8:00am +Kazimierz Kielek 
8:00am +Jan Halasik 

7:00pm ++Stefania, Józef Lis i Stanisław Pęcak 
 

Sobota – 4 lutego 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. proboszcza 

Andrzeja Maślejak SChr w dniu imienin 
9:00am +Marcin Zaprzałka w 1 rocz. śmierci 
 

V Niedziela Zwykła - 5 lutego 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am  ++Halina i Marek Bykowscy w rocz. śmierci 
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29 stycznia  
Pierwsze czytanie: So 2,3; 3,12-13 
Drugie czytanie: 1 Kor 1,26-31 
Ewangelia: Mt 5,1-12a  

9:00am +Józef Garczek w 1 rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny Garczek 

11:00am +Władysław Mazur w 3 rocz. śmierci 
1:00pm ++Genowefa i Józef Szklachta i za zmarłych z 

rodziny Mika 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i uzdrowienie duszy i cała 

dla Agaty i jej rodziny 

IV Niedziela Zwykła - Mt 5,1-12a 
Niektórzy ludzie uważają, że nauka wszystko im wyjaśni, 
dlatego poddają w wątpliwość istnienie Boga. My zaś, jako 
ludzie wierzący uważamy, że wszystko człowiekowi wyjaśnia 
miłość Chrystusowa, której szczyt ujawnił się, gdy Chrystus 
zawisł na krzyżu. 
Kazanie Chrystusa na Górze Ośmiu Błogosławieństw, które 
usłyszymy w czasie niedzielnej Liturgii Słowa, jest dla nas 
programem zachęcającym do realizowania w życiu 
codziennym zasady miłości, która - jak to świetnie określił 
św. Jan Paweł II - wszystko człowiekowi wyjaśnia i 
rozwiązuje. 
Popatrzmy się więc na ten piękny program miłości wszystko 
rozwiązującej i wyjaśniającej: błogosławieni ubodzy w duchu, 
błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni cisi, 
błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, błogosławieni 
miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, 
którzy wprowadzają pokój, błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwości. 
Czy zgadzasz się z tym pięknym programem nakreślonym 
przez Chrystusa? Zacznij go realizować, bo nie nauka, ale 
miłość wszystko wyjaśnia i rozwiązuje. Z pomocą łaski Bożej 
dojdź w życiu do przekonania, że to co mówi nam Chrystus, 
jest prawdą. 
Czy świat może egzystować bez ludzi błogosławionych? 
Jakże ubogi byłby świat, gdyby nie było w nim św. 
Maksymiliana Marii Kolbe, św. Andrzeja Boboli, św. 
Faustyny, błogosławionego Jerzego Popiełuszki, św. Teresy 
z Kalkuty, św. Jana Pawła II i innych świętych. 
Patrząc na ich przykład i ty daj światu siebie. Nie patrz, czy 
inni cię doceniają, czy nie, daj innym siebie. 
Jeśli ci się uda wyrobić w życiu taką postawę, to wiedz, że 
masz prawdziwego ducha i prawdziwą wiarę. Wtedy 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-29
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-29
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-01-29
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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 

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 - 01/22/2023: 
• Składka: $8,948.00 
• Spłata długu: $5,472.00 
• Pledges: $115.00 
• Kawiarenka: $300.00 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają 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. 
 

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/. 

Myśli z książki Peter Kreeft "Zanim odejdę" 
dedykowanej swoim dzieciom 
O co modlę się dla moich dzieci każdego dnia 

Czy zastanawiacie się o co ja, wasz ojciec, modlę się dla 
was każdego dnia? O to samo, o co modlił się dla mnie mój 
ojciec. Abyście byli szczęśliwi. Prawdziwie szczęśliwi, a 
przez to i dobrzy, ponieważ nie ma innego sposobu, by 
zaznać prawdziwego szczęścia. Jeżeli więc będziecie 
szczęśliwi, a przez to i dobrzy, pozostaniecie blisko Boga, 
ponieważ od Niego pochodzi wszelkie dobro. 
Sens życia w jednym zdaniu 

Amerykański pisarz Walker Percy powiedział kiedyś: "Nie 
zdobywaj najwyższych ocen, oblewając przy tym życie". Jak 
można oblać życie? Odpowiada francuski autor Leon Bloy: 
"Jest jedna możliwa tragedia u kresu życia - niebycie 
świętym". Święty to człowiek kochający Boga w prosty 
sposób - całym sercem, umysłem i duszą. 
Jednominutowa modlitwa odmieniająca życie 

Nie sadzę, aby długość modlitwy była bardzo istotna, ale 
myślę, że nawyk modlenia się często a krótko jest ważny. 
Święty Paweł powiada: "Nieustannie się módlcie". (1Tes 
5,17) W tym nieustawaniu tkwi siła. Dwie najważniejsze 
rzeczy w kwestii modlitwy to po pierwsze - zacząć, i po 
drugie - nie ustawać. Reszta to szczegóły... 
Czas jest dziełem Boga. Każdy dzień, każda chwila 
pochodzą prosto od Niego, z jego aktu stworzenia...Dlatego 
jeśli chcecie być realistami, wasza pierwsza myśl każdego 
dnia powinna być taka: "Dziękuję Ci za ten dar, za nowy 
dzień". Zaś waszą ostatnią myślą każdego wieczora powinno 
być: "Dziękuję Ci za ten dzień i za wszystkie dni. Ufam Ci. 
Wierzę, że jesteś czystą miłością. Bądź wola Twoja. Bądź 
miłość Twoja. Moje życie należy do Ciebie, działaj w nim 
podług swej woli". 
Pojedyncza, dobrze przeżyta minuta każdego ranka i 
wieczora może odmienić wasze życie. Pozostańcie w 
dobrych stosunkach z waszym Ojcem! 

będziesz bliżej Boga. Wtedy staniesz się błogosławionym. 
ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

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


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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

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. 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 

Imieniny Proboszcza 
W sobotę, 4 lutego są imieniny księdza 
proboszcza – ks. Andrzeja Maślejak SChr. 
Życzymy Księdzu Proboszczowi Bożego 
błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i 
wsparcia Ducha Świętego w duszpasterskiej 
trosce o wszystkich parafian i we wszystkich 
sprawach parafialnych. 

I Piątek Miesiąca 
W piątek, 3 lutego, przypada I Piątek 
Miesiąca.  
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz. 8am. 
• Po południu od 3pm do 8pm. 

Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej Gromnicznej 
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu 
Kościół obchodzi święto Ofiarowania 
Pańskiego. W Polsce nazywamy też to święto: 
świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
2 lutego święci się w kościołach świece. Blask 
ich płomieni rozprasza mrok nocy, ale jest 
niczym wobec tej jasności, którą przyniósł na 
świat Chrystus: "Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w 
ciemności, lecz będzie miał światło życia”.  
Poświęcone tego dnia, pięknie przystrojone 
świece, jakby widomy znak Bożej jasności, 
zapalano w trudnych chwilach, podczas burzy stawiano 
świece w oknach; stąd nazwa - gromnice. W każdym domu 
była przynajmniej jedna gromnica. Zapalano ją przy 
konającym, aby jej światło ogarnęło umierającego w ostatniej 
ziemskiej chwili. Dzisiaj w wielu domach przechowywane są 
obok gromnicy świece od Chrztu, od I Komunii, które też 
mogą być używane 2 lutego. 
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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 
Parafianie, którzy nie odebrali jeszcze kopert 
parafialnych mogą je wziąć przy wejściu na 
chór po prawej stronie od wejścia głównego. 

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. 

• Mężczyzna 27 lat poszukuje pracy, zna j. angielski. 
Kontakt: Paweł (331-315-8281 



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. Opiekun grupy: ks. Paweł Marek 
SChr. 
 

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 
 

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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