
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 

 

Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest 
położona za nas nigdy nieporównana. Dlatego niech ufa dusza wszelka w męce 
Pana, niech ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu miłosierdzia swego nie 
odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie 
Boże.  
Jezus mój, kieruj umysłem moim, weź w zupełne posiadanie moją całą istotę, 
zamknij mnie w głębi Serca swego i chroń od napaści wroga. W Tobie jedyna 
moja nadzieja. Mów przez usta moje, kiedy będę z możnymi i uczonymi. jak 
nędza największa, aby poznali, iż sprawa ta Twoją jest i od Ciebie pochodzi.  
Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Wszystkie 
wolne chwile spędzam u stóp Mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie. 
On mnie uczy od najmłodszych lat. (72, 76, 82) 
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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 



VII Niedziela Zwykła - 19 lutego 
6:00pm (sobota) ++Maria i Władysław oraz Alek Pawula i za 

zmarłych z rodziny Pawula 
7:00am  O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i opiekę 

Matki Bożej dla Claudii Libera 
9:00am +Jan Morawa w 13 rocz śmierci 
11:00am +Czesław Książek 
1:00pm +Pelagia Kłosiewicz w 1 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Wiktorii Wiącek z ok. 16 rocz. urodzin 
 

Poniedziałek  –  20 lutego 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Stanisława Rulka w 8 rocz. śmierci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Romana i Izy z ok. 15 

rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 

Wtorek  – 21 lutego 
8:00am +Franciszek Matys w 10 rocz. śmierci 
7:00pm +Saturnina Jurkiewicz w 1 rocz. śmierci 
7:00pm ++Aleksandra i Józef Prokopczak 
 

Środa  -  22 lutego, Środa Popielcowa 
8:00am +Halina Bukat 
12:00pm W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
4:00pm +Wiesława Śmiarowska w 2 rocz. śmierci 
6:00pm ++Eufrozja i Józef Targosz 
8:00pm +Maria Wróbel w 10 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 23 lutego 
8:00am +Jan Wójcikowski 
7:00pm O zdrowie, błogosławieństwo Boże i łaskę 

nawrócenia dla Elżbiety, Mai i Jacka 
7:00pm +Henryka i Czesław Archacki 
 

Piątek - 24 lutego 
8:00am O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej dla Marty Kielan z ok. urodzin 
8:00am +Eugeniusz Mentel w 4 rocz. śmierci oraz +Celina 

Mentel 
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Sobota – 25 lutego 
8:00am O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego 

dla Emilii Pawlikowskiej z ok. 18 rocz. urodzin 
9:00am For God’s blessings for Maria Urbina 
 

I Niedziela Wielkiego Postu - 26 lutego 
6:00pm (sobota) +Stella Jandura 
6:00pm (sobota) +Romualda Jezierkowska 
7:00am  +Bronisława Górz 
9:00am ++Maria i Józef Policht i za zmarłych i rodziny 

Szeremak 
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19 lutego 
Pierwsze czytanie: Kpł 19,1-2.17-18 
Drugie czytanie: 1 Kor 3,16-23 
Ewangelia: Mt 5,38-48  

11:00am O Boże błogosławieństwo dla Kacpra i Natalii 
Angielczyk z ok. urodzin 

1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Janniny i Kazimierza 
Ratyniak z ok. 43 rocz. ślubu 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm ++Alicja i Jasław Kopacz 

VII Niedziela Zwykła - Mt 5,38-48 
Po wyjściu z niewoli egipskiej Mojżesz przekazał całej 
ludzkości Boży plan wobec każdego człowieka: "Bądźcie 
świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz." 
Słysząc te słowa w jakim kierunku powinna iść nasza 
refleksja: oto jest moja opcja życia, opcja najlepsza, bo dana 
przez Boga. Jak ją zrealizować? Jak stawać się świętym? 
Znowu sam Bóg nam podpowiada, że każdy człowiek staje 
się świętym poprzez miłość. Stąd więc czytamy w Księdze 
Kapłańskiej dalsze rady Boga: "Nie będziesz żywił w sercu 
nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie 
zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, 
nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz 
kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan".           
Jak jest w rzeczywistości? Czy realizujemy Bożą opcję życia 
stawania się świętymi? Patrząc na życie ludzi co widzimy: 
jeden człowiek idzie na prawo, drugi na lewo, trzeci ma 
wątpliwości, czwarty mówi, że szuka opcji życia, piąty zaś 
jest egoistą i koncentruje się tylko na sobie, szósty mówi, że 
wierzy, a siódmy, że nie wierzy, itd.  Czyż życie nie jest po to, 
żeby dojść do porozumienia z Bogiem i z drugim 
człowiekiem? A co jest najgorsze: brak codziennego 
miłosierdzia, brak wzajemnego zrozumienia, brak 
odpuszczenia, czyli brak świętości. 
Zobaczmy jak Bożej opcji życia uczy nas Chrystus                         
w dzisiejszej Ewangelii: "Słyszeliście, że powiedziano: 
"Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak 
będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; 
ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi                  
i dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych                                
i niesprawiedliwych... Bądźcie więc wy doskonali, jak Ojciec 
wasz niebieski jest doskonały".  
Czym jest więc świętość - to przemienianie naszego serca. 
Św. Teresa od Dzieciatka Jezus napisała: "Chcę tylko tego, 
czego On chce". Oto jej definicja świętości. 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-02-19
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-02-19
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-02-19
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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 Bożegow Lombard". 
Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość 
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką 
"DONACJE"  przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. 

Donacje: niedziela - 02/12/2023: 
• Składka: $8,533.00 
• Spłata długu: $20,937.00 
• Pledges: $275.00 
• Kawiarenka: $500.00 
• Sklepik: $2,047.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

CMAA – Catholic Ministries Annual Appeal – 
Doroczna kwesta Diecezjalna na cele 
Charytatywne – Niedziela Zobowiązań 
Dziś pod hasłem 
"Należymy do Boga" 
rozpoczyna się Kwesta 
Diecezjalna.  Fundusze 
zebrane w czasie 
kwesty wspierają takie programy jak: kształcenie dzieci                  

W czasie dzisiejszej Mszy św. poprośmy Chrystusa o łaskę 
uwolnienia z niewłaściwych opcji życia. Im szybciej                             
to nastąpi, tym większa będzie nasza świętość. Dążmy do 
tego byśmy w naszym życiu chcieli tylko tego, czego chce 
Chrystus. Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

i dorosłych w wierze, duszpasterstwo Pro Life, pomoc 
braciom i siostrom w potrzebie, cierpiącym i chorym, 
duszpasterstwo powołań, pomoc biednym parafiom. 
Poprzez naszą modlitwę i uczynki miłosierdzia okazujemy 
troskę i miłość jedni wobec drugich. Wiele akcji 
charytatywnych nie można przeprowadzić bez finansowej 
pomocy. 
Drodzy Parafianie, składając donacje na CMAA okazujemy 
naszą troskę i miłość wobec lokalnego Kościoła, który                    
nie mógłby funkcjonować bez naszej hojności. 
W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej parafii 
docelową kwotę w wysokości $47,200.00.  
Bardzo proszę o hojne donacje na ten cel, abyśmy mogli 
zebrać wyznaczoną nam kwotę. Donacje na kwestę można 
składać ratami. 
 

Myśli związane z doroczną Kwestą Diecezjalną 
Bóg jest właścicielem naszych pieniędzy - Co to znaczy -                   
A co czytamy w Biblii - Do Pana należy ziemia i wszystko, co 
ją napełnia. Wszystko. Bóg dał nam ziemię pod zarządzanie, 
na wieczystą dzierżawę, nie na własność. 
Czy Bóg zna się na pieniądzach? Pan Bóg wiedział, że 
będziemy mieli z tym problem. Jeśli chodzi o sferę 
zarządzania pieniędzmi, często niczym nie różnimy się od 
pogan. Tak samo jak oni kombinujemy, szastamy kasą na 
lewo i prawo, zaciągamy długi. 
Ananiasz i Safira z Dziejów Apostolskich - dlaczego padli 
martwi - Gdy poczuli w dłoni pieniądze zmieniły się ich serca 
i weszli w kłamstwo. 
O co się trzeba modlić: Strzeż mnie Panie przed taką ilością 
pieniędzy, bym doszedł do wniosku, że sam sobie poradzę                  
i przed taka biedą, bym nie zaczął Ci złorzeczyć. 
W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: Jeżeli w zarządzie 
niegodziwą mamona nie okazaliście się wierni, prawdziwe 
dobro kto wam powierzy. Co to znaczy: Od tego jak 
zarządzasz pieniędzmi zależy twoje życie duchowe, czyli 
prawdziwe dobro, czyli życie wieczne. To proste przełożenie 
- masz robić z pieniędzmi to, czego chce Pan Bóg. 
A czego chce? 
Pan Bóg przypomina - wszystko jest moje. Ja jestem 
właścicielem, Ja poniżam i Ja wywyższam. 
Sprawa zarządzania pieniędzmi w domu. Ludzie dostaną 
pensje, popłacą rachunki i ruszają, by wydać kasę. Przecież 
my co miesiąc jesteśmy w stanie wydać 100 % tego co 
zarobimy. Nieważne, czy zarabiasz 3 tysiące, czy 20 tysięcy. 
Jesteś w stanie wydać wszystko, bo zawsze jest jakaś 
promocja. 
A co mam zrobić - otóż trzeba stanąć przed Bogiem i spytać: 
Co mam zrobić z tymi pieniędzmi? Jak zaplanować budżet? 
Jeśli będziemy z Bogiem konsultować nasze wydatki, to On 
nam będzie błogosławił? Zobaczy, że jesteśmy uczciwi. 
W życiu naszym zatraciliśmy biblijne myślenie. Skupiamy się 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 26 
lutego: Chloe Kolosinski; w sobotę, 11 marca: 
Casey Dane Bowman: w niedzielę, 26 marca: 
Klara Rita Koziol, Ava Reye. 
 

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: 
 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. 
4. 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/ 
 

Bierzmowanie w naszej parafii w tym roku odbędzie 
się 18 marca. 
 

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/. 

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 godz. 7pm                   
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 proszę dzwonić: Katarzyna 
Zeliszczak (847)809-1518 i Elżbieta Stanisz (630)518-1416. 

na tym by wydawać, konsumować. Zawsze się 
usprawiedliwiamy, nie mam kasy na dziesięcinę, nie mam 
kasy na cele charytatywne. 
Zobaczmy, demon bardzo miesza w sferze finansowej. 
Polowa grzechów głównych związana jest z finansami. Jakie 
są to grzechy: pycha, zazdrość, chciwość, nieumiarkowanie. 
Jakie jest podstawowe zadanie ojca rodziny - zadbać                      
o bezpieczeństwo finansowe, zapewnić jej utrzymanie.                     
A pomyśl kim jest Bóg - twoim Ojcem. Czy myślisz, że się nie 
troszczy? 
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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. 

• Praca do opieki starszej pani na weekend w Lombard. 
Kontakt: Jolanta (630)640-4504 

• Praca od zaraz do opieki starszej pani, od soboty 9am do 
poniedziałku 9am, okolice Archer i Harlem. Kontakt: Kathy: 
(630)408-7759 

• Do wynajęcia pokój w 2 sypialniowym condominium                  
w Carol Stream. Kontakt: Marian (630)935-0549 

• 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 

Jałmużna wielkopostna 
Jałmużna wielkopostna w tym roku 
zostanie przekazana na wsparcie parafii 
w Mikołajewie w Ukrainie, w której 
posługuje ks. Aleksander Ryepin SChr. 

Świąteczne jajko 
W chrześcijańskiej kulturze  pomoc                  
i jałmużna w okresie Wielkiego Postu 
są oczywistymi gestami. Po raz kolejny 
przeprowadzamy w naszej parafii akcję „Świąteczne jajko”. 
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku kościoła. 
Można podjąć takie jajko. Zakupić „Gift Card” w sklepie                       
i przynieść do kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. 
Przygotowane jest duże jajko, do którego wrzucamy karty. 
Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym 
przedsięwzięciu. 

Środa popielcowa 
W Środę Popielcową, 22 lutego, Msze 
św. z posypaniem głów popiołem 
zostaną odprawione o godz. 8am, 
12pm, 4pm, 6pm i 8pm. W tym dniu 
obowiązuje post ścisły. 
 

Droga Krzyżowa 
Zapraszamy  na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego 
Postu, w kościele o godz. 3pm i 8pm oraz 
w środy o godz. 6pm dla dzieci i dla 
młodzieży w środy po Mszy św. 
wieczornej, ok. 7:45pm.  
 

Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 8pm prowadzona będzie 
przez poszczególne grupy parafialne: 
• 24 lutego - Lektorzy 
• 03 marca - Zespół Misericordia 
• 10 marca - Odnowa w Duchu Świętym 
• 17 marca - Koło Różańcowe 
• 24 marca - Krąg Miłosierdzia 
• 31 marca - Wspólnota Wojowników Maryi 
 

Gorzkie Żale 
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, 
w każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 
3pm w kościele. 

 

Rekolekcje parafialne trwać będą od 19 do 22 marca. 
Poprowadzi je ks. Piotr Łapa pracujący na Syberii. 



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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