
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 

 

O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna 
do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem 
wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie 
drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie taka sama. Czas 
przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy: 
pieczętuje pieczęcią na wieki. 
O Jezu, Ty wiesz, jak słabą jestem, przeto bądź ze mną zawsze, kieruj moimi 
czynami, moją całą istotą. Ty, Mistrzu mój najlepszy! Naprawdę, Jezu, lęk mnie 
ogarnia widząc nędzę swoją, ale zarazem uspokajam się widząc niezgłębione 
miłosierdzie Twoje, które o całą wieczność większe jest od nędzy mojej, i to 
usposobienie przyobleka mnie w moc Twoją. O radości, jaka płynie z poznania 
siebie, o Prawdo niezmienna,  Twa wieczna. (62 i 66) 
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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 



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 
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 ciała dla Agaty i jej rodziny 
 

Poniedziałek  –  6 lutego, św. Pawła Miki i Towarzyszy 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Waldemar Sakowski 
7:00pm +Józef Świerczek w 1 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 7 lutego 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Piech 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Karoliny Długoń z ok. 

urodzin 
7:00pm +Ryszard Mieszała 
7:00pm Za całą ludzkość stworzoną przez Boga Ojca 
 

Środa  -  8 lutego 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am O Boże błogosławieństwo i cud uzdrowienia dla 

Szymona i siły dla jego rodziców  
7:00pm ++Genowefa i Tadeusz Mieszała 
 

Czwartek - 9 lutego 
8:00am O Boże błogosławieństwa, dary Ducha Świętego                 

i opiekę Matki Bożej dla Ady z ok. urodzin 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Piech 
7:00pm +Krystyna Sputo w 3 rocz. śmierci 
 

Piątek - 10 lutego, św. Scholastyki 
8:00am +Jan Halasik 
8:00am +ks. Jan Mitura 

7:00pm +Mieczysław Kiraga w 5 rocz. śmierci 
 

Sobota – 11 lutego, MB z Lourdes 
8:00am O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej                   

i zdrowie dla Józefa, Jana, Aleksandry, Moniki i ich rodzin 
9:00am For God’s blessings for the Garfias family 
 

VI Niedziela Zwykła - 12 lutego 
6:00pm (sobota) +Józef Dziadkowiec 
7:00am  +Andrzej Piaskowski 
9:00am ++Filomena i Walerian Michnowicz, +Ludwika 

Karpuk oraz za zmarłych z rodziny Michnowicz i Karpuk 
11:00am +Mieczysław Marszałek 
1:00pm +Eugeniusz Polak w 1 rocz. śmierci 
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5 lutego 
Pierwsze czytanie: Iz 58,7–10 
Drugie czytanie: 1 Kor 2,1–5 
Ewangelia: Mt 5,13–16  

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Lilianny w 12 rocz. 

urodzin 

V Niedziela Zwykła - Mt 5,13-16 
Być solą ziemi, być światłem świata - dla nas chrześcijan to 
zadanie, o które prosi nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. 
(Mt 5,13-16) 

Zobaczmy jak pierwsi chrześcijanie byli solą ziemi                            
i światłością świata dla ówczesnego pogańskiego 
społeczeństwa. Porównajmy ich wiarę z naszą wiarą, ich 
życie z naszym życiem. Tak jak oni musieli powiedzieć "nie" 
pogańskiemu światu, tak my musimy powiedzieć "nie" 
liberalnemu światu bez Boga. Zacznijmy stosować zasadę 
bycia solą i światłością od swojej rodziny i swoich 
znajomych. Dlatego rodzice wychowujcie wasze dzieci w 
wierze, bo ona jest największym skarbem. W swoim 
środowisku brońcie zasad wiary i nie pozwólcie by świat 
wam ją wyrwał. 
Jak człowiek staje się solą ziemi i światłem świata? 
Odpowiedź znajdziemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu               
z Księgi proroka Izajasza: "Dziel swój chleb z głodnym, 
wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz 
przyodziej i nie odwróć się od współziomków."  
Tak jak sól chroni pokarm przed zepsuciem, tak wiara                       
i miłość będzie chronić twoją duszę przed zniszczeniem. Tak 
jak sól dodaje smaku pokarmowi, tak twoja wiara i twoja 
miłość są tymi wartościami, które dodają smaku twojemu 
życiu duchowemu. 
Aby stać się solą ziemi i światłem świata skorzystaj                          
z przykładów innych ludzi. Popatrz na św. Maksymiliana 
Kolbe, jak był solą i światłością w Oświęcimiu. Popatrz na 
postać błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego, 
który przeszedł Syberię, łagry i wygnanie. Został na 
nieludzkiej ziemi, by być solą i światłością. Kiedy zabroniono 
mu odprawiać Mszy św., nie posłuchał polecenia. Ogłosił to 
ludziom, ale świadkowie opowiadają, że z tej Mszy św. nikt 
nie wyszedł, bo skoro ksiądz się nie bał, to i myśmy się nie 
bali. Jak sobie radził z kłopotami, prześladowaniami                           
i trudnościami? Używał dwóch lekarstw: cierpliwości                          
i ufności. I zawsze mawiał: "Żebyś nigdy nie myślał, że to ty 
Panu Bogu wyświadczasz łaskę". 
Stawanie się solą ziemi i światłością świata jest wielkim 
procesem całego naszego życia. Poprośmy na dzisiejszej 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-02-05
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-02-05
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-02-05
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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 - 01/29/2023: 
• Składka: $8,574.00 
• Spłata długu: $13,303.00 
• Pledges: $494.00 
• Kawiarenka: $600.00 
• PayPal (od 11/17/2022 do 01/24/2023): $3,309.84 

Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.   
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 11 
lutego: Jacob Spiewak; w niedzielę, 12 lutego: 

Alexander Korzeniewski; w niedzielę, 19 lutego: Jan 
Morawczynski, Lauryn Cygan. 
 

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 telefonem zdjęcia dziecku jak do 
paszportu, na jakiś niezbyt jaskrawym tle, podpisanie 
imieniem i nazwiskiem oraz klasą.  
Nie robimy zdjęć jakimś zdjęciom, czy nie skanujemy 
żadnych zdjęć. 
Zdjęcie w formacie .jpeg przesyłamy na email: 
parafiabozegomilosierdzia@gmail.com lub do ks. 
Krzysztofa (773)7220-8934 czy do s. Krystiany (872)235-
9293. Termin przesłania do 15 marca. 

    ZDJĘĆ NIE DRUKUJEMY. 

Mszy św., by Chrystus nas umocnił i swoją łaską pomógł 
nam, byśmy nie zwietrzeli. ks. Andrzej Maślejak SChr, 
proboszcz 

Składka na Doroczną Kwestę  Diecezjalna na 
Cele Charytatywne (CMAA) 
W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej parafii 

docelową kwotę: $47.200.00. 

http://www.milosierdzie.us
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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. 

Na Bal Serduszkowy nasza Parafia  
zaprasza też młodzież od 16 lat  

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/. 

„Choroba jest częścią ludzkiego doświadczenia. Może 
jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana                   
w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska                        
i współczucie” napisał papież Franciszek w Orędziu na 
tegoroczny XXXI Światowy Dzień Chorego.  
W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes i jest też Światowy Dzień Chorych. 
Po Mszy św. o godz. 8am, 9am i 6pm będzie udzielany 
sakrament Namaszczenia chorych.  
Wszyscy, którzy cierpią poprzez ten sakrament mogą 
otrzymać łaski poprzez jego przyjęcie.  
Prosimy też o przywiezienie chorych, by mogli uczestniczyć 
we Mszy św. i przyjąć Namaszczenie w tym dniu. 

Seminarium Odnowy w Duchu Świętym 
Zapraszamy do udziału w Seminarium odnowy w Duchu 
Świętym, które rozpocznie się w czwartek 23 lutego. To 
propozycja dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiarę, 
otworzyć się na łaskę uzdrowienia, przebaczenia i działania 
Ducha Świętego. Czas trwania Seminarium obejmuje 10 
tygodni. Uczestnicy będą spotykać się w czwartki o godzinie 
7:00 wieczorem na wspólnej Eucharystii. Po Mszy św. 

odbędzie się spotkanie formacyjne, które będzie zawierało 
tematyczną konferencje i spotkanie w grupach. Osoby 
zainteresowane seminarium prosimy o zgłoszenie się. 
Zgłoszenie udziału w Seminarium można dokonać w zakrystii 
po Mszy św. lub dzwoniąc do biura parafialnego.  
Po informacje na temat Seminarium proszę dzwonić: 
Katarzyna Zeliszczak (847)809-1518 i Elżbieta Stanisz (630)
518-1416 
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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. 

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  

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. 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 

• Kupię książeczki i zabawki mówiące po polsku. Kontakt: 
Ewa (630)279-9000 

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

Ks. profesor Paweł Bortkiewicz SChr gościem 
naszej parafii  
Bardzo serdecznie witamy w naszym kościele ks. profesora 
Pawła Bortkiewicza. Ks. profesor przybył do nas z Poznania, 
aby prowadzić Dni Duszpasterskie dla księży 
Chrystusowców w prowincji Północno-Amerykańskiej.   
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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. 
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. 
 

Zespół „Mała Wisła” 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca 
ludowego. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 
5pm-6:30pm w Centrum Pastoralnym. Prowadząca: Irena 
Jarocińska (630)776-5401. 
 

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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