
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 

 

  

Jezu mój, Ty sam wiesz, ile cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem                 

Ci wierna i że silnie stoję przy żądaniach Twoich. Tyś siłą moją, wspieraj mnie, 

abym zawsze wiernie spełniała wszystko, co żądasz ode mnie. Ja sama z siebie 

nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz, niczym mi są wszystkie trudności.              

O Panie, widzę dobrze, że życie moje od pierwszej chwili, kiedy dusza moja 

otrzymała zdolność poznania Ciebie, jest ustawiczną walką i to coraz zaciętszą. 

Każdego poranka w czasie rozmyślania gotuję się do walki na cały dzień,                   

a Komunia święta jest mi zapewnieniem, że zwyciężę, i tak bywa. Lękam się 

dnia, w którym nie mam Komunii św. Ten Chleb mocnych daje mi wszelką siłę 

do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego 

żąda Pan. (91) 
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Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



II Niedziela Wielkiego Postu - 5 marca 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
6:00pm (sobota) +Marcin Zaprzałka 
7:00am ++Kazimierz Pasek i Kazimierz Kuta oraz Kazimierz 

Olszówka 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Józia Kisiel z ok. 

urodzin 
11:00am Dziękczynna z ok. 11 urodzin Carli Chęciek 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Marka 

Kaftańskich z ok. rocz. ślubu 
1:00pm +Aleksander Winiarski w 8 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Dziękczynna z ok. 22 urodzin Jakuba z prośbą                    

o dalsze łaski 
 

Poniedziałek  –  6 marca 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Stanisław Włosek 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Sary w dniu urodzin 
7:00pm +Józefa Augustyn w 36 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 7 marca 
8:00am ++Helena i Stanisław Kowalscy 
7:00pm +Szymon Posłuszny 
7:00pm +Kazimiera w 3 rocz. śmierci i +Iwona Cybulska w 4 

rocz. śmierci 
 

Środa  -  8 marca 
8:00am Dziękczynna z ok. urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Bogusławy Kania 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm +Cecylia Pietroń w 2 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 9 marca 
8:00am ++Irena i Franciszek Tomasiak 
7:00pm +Maria Wierzbicka 
7:00pm +Marian Krzemień 
 

Piątek - 10 marca 
8:00am ++Bronisława i Andrzej Mordarscy 
8:00am +Józefa Konopka i +Henryk Kużdżał 
7:00pm +Jan Szendała w 5 rocz. śmierci 
 

Sobota – 11 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Nicholasa w dniu  

urodzin 
9:00am For God’s blessings for Garfias Family 
 

III Niedziela Wielkiego Postu - 12 marca 
6:00pm (sobota) +Teresa Rybińska w rocz. śmierci 
7:00am +Stanisław Marszałek w rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Gabrysi i Oli z ok. 

urodzin 
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5 marca 
Pierwsze czytanie: Rdz 12,1–4a 
Drugie czytanie: 2 Tm 1,8b–10 
Ewangelia: Mt 17,1–9  

11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla Zosi Kisiel 

1:00pm +Adam Lisak w 11 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Henryka Wiatr 

II Niedziela Wielkiego Postu  
Jednym z celów Wielkiego Postu jest przygotowanie nas do 
wewnętrznej przemiany. Czy chciałbyś, żeby Pan Bóg 
dotknął twojego serca? Czy chciałbyś, żeby Pan Bóg cię 
nawrócił i przemienił? Chyba nie ma takiego człowieka, który 
nie pragnąłby duchowej przemiany i odczuwania obecności 
Boga. Jakże szczęśliwi czuli się trzej Apostołowie                               
w obecności przemienionego Chrystusa na Górze Tabor.  
Jakże szczęśliwy będzie się czuł każdy z nas, gdy wejdzie 
na drogę wewnętrznej przemiany. A jaki jest owoc tej 
wewnętrznej i duchowej przemiany? Ludzie wracają do życia 
sakramentalnego, do niedzielnej, albo nawet codziennej 
Mszy św., budują na nowo rozsypane małżeństwa, 
zniszczone więzi, zaczynają walkę z nałogami i otrzymują 
łaskę, która daje im siłę przebaczenia tym, którzy ich 
skrzywdzili. Mają siłę słuchać Boga, zadawać pytania, 
poszukiwać i nigdy nie ustawać. Jak człowiek się zgodzi              
na wewnętrzną przemianę, to Pan Bóg naprawdę działa 
cuda. 
Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę czytając Ewangelię                 
o przemienieniu na Górze Tabor? Miejmy świadomość,                 
że przykładem swojego życia możemy wielu pociągnąć                  
do Chrystusa. 
W czwartek 23 lutego około 70 osób rozpoczęło w naszej 
parafii Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Bardzo 
proszę wszystkich parafian o modlitwę w ich intencji. Bo jak 
wygląda nasze życie: mamy swoje powołanie, realizujemy 
swoje zadania, życie biegnie swoim torem, przechodzimy 
różne kryzysy, a w pewnym momencie budzimy się duchowo 
i stajemy się nowymi ludźmi, których ożywia Boży Duch. 
Wymodlimy uczestnikom Seminarium Odnowy w Duchu 
Świętym ożywienie ich życia Bożym Duchem. Prośmy                      
za nich Boga, aby owoce Ducha Świętego do których należą: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie stały się coraz bardziej 
widoczne w ich życiu, a z kolei, aby uczynki ciała, do których 
między innymi należą zawiść, zazdrość, pożądliwość, 
kłótliwość i niezgoda usuwały się w cień. Ks. Andrzej 
Maślejak SChr, proboszcz 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-05
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-05
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-05
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Znajdź naszą parafię na facebook 
Znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarce na FB 
Parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard. 
Umieszczamy też inne informacje, zdjęcia i filmy. 
Zapraszamy do polubienia: „Parafia Miłosierdzia 
Bożego w Lombard". 
Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość 
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką 
"DONACJE"  przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. 

Donacje: niedziela - 02/26/2023: 
• Składka: $9,215.00 
• Spłata długu: $18,146.00 
• Środa Popielcowa: $5,512.00 
• Pledges: $480.00 
• Kawiarenka: $600.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają 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/. 
 

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 
w sobotę 18 marca o godz. 10am i 1pm.  
Do Sakramentu Bierzmowania przystąpi w tym roku 159 
młodzieży. Szafarzem Sakramentu będzie ks. Biskup Witold 
Mroziewski.  
 

Spowiedź dla bierzmowanych i świadków                                   
w poniedziałek 13 marca od 6-8pm i we wtorek 14 
marca od 6-8pm 
 

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 paraf i i ,                                         
do której  uczęszczają na Mszę św.  
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie parafialnej: 

Siła wiary 2 
Film,  opowiada o losach osób, które 
ocalałyi przeżyły deportację na Sybir.  
Zapraszamy w sobotę, 13 marca,                            
na godz. 7pm.  Wstęp wolny. 

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... 

Follow-Up Weekend na Doroczną Kwestę 
Diecezjalną, 3-4 marca 
Serdecznie dziękujemy osobom, które już złożyły donacje           
na cele charytatywne Diecezji Joliet. Dzisiaj mamy Follow-up 
weekend na ten cel, dlatego po Komunii św. zostanie 
zebrana druga składka. Każda donacja mniejsza                         
czy większa pomoże osiągnąć nam cel Kwesty Diecezjalnej. 

W tym roku mamy do zebrania $47,200.00 Składając 
donacje na CMAA okazujemy naszą troskę i miłość wobec 
lokalnego Kościoła. Kto otrzymał zawiadomienie o składce, 
bardzo prosimy wysłać pocztą albo wrzucić na tacę. Jeśli 
ktoś nie otrzymał informacji o CMAA proszę skontaktować 
się z biurem parafialnym 

http://www.milosierdzie.us
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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. 

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: 
• 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    odbędą się 17-
19 marca i 24-26 marca. 
 

Poprowadzi je s. Maksymiliana  Kamińska MChR z kapłanem 
i swoim zespołem. Zapisy i informacje: s. Maksymiliany (773)
656-7703. 

Księża z sąsiednich parafii będą mieli dyżury. Będzie można 
się wyspowiadać w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.    

Akcja skarpetka  
Starsza młodzież wraz z ks. Pawłem w sobotę, 11 marca, 
wyrusza na rozdanie skarpetek  najbardziej potrzebującym               
i z tej okazji dziękujemy wszystkim za włączenie się w tą 
akcję. 

Wielkopostny Wieczór Uwielbienia  
W sobotę, 18 marca, odbędzie się w naszym kościele 
Wielkopostny Wieczór Uwielbienia. Rozpoczynamy Mszą św. 
o godz. 6pm.   
Wieczór będą prowadzić Wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym z metropolii Chicago. Serdecznie zapraszamy. 
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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. 

• Potrzebna kobieta do pracy z własnym samochodem      
w serwisie sprzątającym. Kontakt: Bogumiła (630)205-3580. 

• Do wynajęcia apartament jedno sypialniowy w Addison. 
Kontakt: Zdzisław (630)650-6116 

• 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 

Parafialny Festiwal Zup 
W niedzielę, 23 kwietnia, planowany 
jest Parafialny Festiwal Zup. Bardzo 
prosimy wszystkie grupy parafialne                   
o przygotowanie dowolnie wybranej 
zupy.  
 

Prosimy o zgłaszanie nazwy zup do 
Marty Penc (630)456-0603 najpóźniej do 2 kwietnia. Zupy 
nie mogą się powtarzać, kto pierwszy ten lepszy. Festiwal 
odbędzie się już po Mszy św. o godz. 9am i będzie trwał do 
godz. 3pm. 
Dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne. 
Wszystkie grupy parafialne są zobowiązane do wzięcia 
udziału i przygotowanie zupy. Każda grupa będzie miała                  
do przygotowania 30 litrów zupy. 
Zachęcamy, aby grupy parafialne wykorzystały                             
to wydarzenie do prezentacji swoich grup. Zachęcamy                     
do zrobienia plakatów bądź banerów reklamujących daną 
grupę parafialna. Ważną rzeczą jest to, aby na banerze 
znalazła się informacja, kiedy odbywają się spotkania danej 
grupy. 
Jest możliwość zgłaszania się osób prywatnych do wzięcia 
udziału w Festiwalu. 
Grupa, która zdobędzie najwięcej biletów otrzyma nagrodę 
od ks. Proboszcza. 

Grupy parafialne: 

1. Ministranci i kandydaci 
2. Zespół dziecięcy Boże 

Perełki 
3. Oaza dzieci Bożych 
4. Przyjaciele Miłosierdzia 
5. Misericordia 
6. Wspólnota młodzieżowa 
7. Krąg Miłosierdzia 
8. Krąg Biblijny 
9. Lektorzy 
10. Żywy Różaniec 
11. Straż Honorowa NSPJ           

i NSM 
12. Odnowa w Duchu 

Świętym 

13. Orkiestra Dęta 
14. Marszałkowie 
15. Wojownicy Maryi 
16. Chór parafialny 
17. Apostolat Margaretka 
18. Grupa AA 
19. Różaniec rodziców 

modlących się za dzieci 
20. Żywy różaniec dzieci 
21. Rada Parafialna 
22. Rada Finansowa 
23. Wspólnota Domowego 

Kościoła 
24. Kings Hall 
25. Grupa piknikowa 

Świadectwo z książki nr 2 - "Bóg jest dobry", 
którą przerabiają uczestnicy Seminarium 
Odnowy w Duchu Świętym: 
Kiedy miałam 25 lat, moje życie bardzo się skomplikowało. 
Uciekłam od męża sadysty z czteroletnim wówczas synem. 
Zostałam bez pracy, mieszkania i widoków na przyszłość. 
Zajęć jakich się wtedy imałam wstydzę się do dzisiaj. Kiedy 
myślałam, że gorzej być nie może, moja była teściowa 
postanowiła założyć w sądzie sprawę o odebranie mi praw 
rodzicielskich... Skończyło się tym, że straciłam kontakt                   
z synem na kilka lat. 
Jednak Bóg o mnie nie zapomniał... Po nawróceniu po kolei 
prostował wszystkie moje sprawy, aż w końcu przyszedł czas 
na teściową. Po rekolekcjach ignacjańskich poczułam                    
w sercu Boże zaproszenie, żeby pojechać do niej (dzieliło 
nas wtedy 400 km) i jej przebaczyć. Zupełnie nie wiedziałam, 
jak to zrobić. Miałam za mało sił, za dużo żalu i zbyt wiele 
lęku przed tym spotkaniem. Ale pamiętam jedno zdanie, 
które gdzieś usłyszałam, że "jeśli Bóg gdzieś posyła, to też 
odpowiednio uposaża". To dodało mi wiary... 
Kiedy się spotkaliśmy powiedziałam jej po prostu, że dziękuje 
jej za to, że wtedy zabrała mojego syna, ponieważ w tamtym 
czasie nie działo się dobrze w moim życiu. Po krótkim czasie 
okazało się, że to spotkanie przyniosło ogromny owoc. Pan 
Bóg w końcu mógł znaleźć drogę do serca teściowej, które 
wcześniej było na Niego zamknięte z powodu poczucia winy. 
Tak - okazało się, że ona też nosiła w sercu ciężar, z powodu 
tego, że zabrała dziecko matce. Udało nam się znaleźć 
wspólny język i w końcu odzyskałam kontakt z synem. Dzisiaj 
jest już dorosły, ale przez te kilka lat udało nam się odnowić 
relację. Postanowiłam, że lepsze dla niego będzie, jeśli będę 
dla teściowej wsparciem przy jego wychowaniu, niż zranioną 
mamą, która tylko czyha na jej potknięcia. Bóg nie tylko 
uwolnił moje serce od żalu, ale też pozwolił zrozumieć jej 
postępowanie. Dopiero po czasie widzę, jak wielka jest moc 
przebaczenia, jak wiele otwiera dróg, a jednocześnie 
zatrzaskuje złemu drzwi przed nosem. Olga 



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 Katarzyna Mojsiewicz. 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. 
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