
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 

 

  

Upokorzenie to pokarm codzienny. Rozumiem, że oblubienica przybiera 

wszystko, co się tyczy Oblubieńca, a więc szata zelżywości Jego musi 

okryć i mnie. W chwilach, kiedy bardzo cierpię, staram się milczeć, 

ponieważ nie dowierzam językowi, który w takich chwilach jest skłonny                   

do mówienia o sobie, a przecież on ma mi służyć do chwalenia Boga za 

tyle dobrodziejstw i darów mi użyczonych. Kiedy przyjmuję Jezusa                     

w Komunii świętej, proszę Go gorąco, aby raczył uleczyć język mój, bym 

nim nie obrażała ani Boga, ani bliźnich. Pragnę, aby język mój nieustannie 

wysławiał Boga. Wielkie są błędy języka. Dusza nie dojdzie do świętości, 

jeżeli nie będzie uważać na język swój. (92) 
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Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



III Niedziela 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 
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 
 

Poniedziałek  –  13 marca 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę 

Matki Bożej dla Doroty Nosek z ok. urodzin 
7:00pm +Kelly Ann Johnson 
 

Wtorek  – 14 marca 
8:00am ++Katarzyna i Stanisław Turała i Maria 
7:00pm +Maria Kulasik 
7:00pm +Marek Barżykowski w 7 rocz. śmierci 
 

Środa  -  15 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i cud uzdrowienia dla 

Szymona i siły dla jego rodziców 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm +Zbigniew i Stanisława Samson 
 

Czwartek - 16 marca 
8:00am +Józef Chłopecki 
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariusza 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Katarzyny z ok. urodzin 
 

Piątek - 17 marca 
8:00am +Jan Baltaziuk w 30 rocz. śmierci 
8:00am +Jan Bobek 
7:00pm +Jadwiga Kiersnowska w 9 rocz. śmierci 
 

Sobota – 18 marca 
8:00am ++Jan, Franciszka, Krzysztof, Emilia Perlejewscy 
 

IV Niedziela Wielkiego Postu - 19 marca 
6:00pm (sobota) +Stella Jandura 
6:00pm (sobota) +Anna Hanek i za zmarłych z rodziny 

Mucek 
7:00am +Stanisław Pasek i ++Teresa i Stanisław Jasiak 
9:00am ++Maria i Antoni Hałabis 
11:00am O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z 

ok. urodzin dla Joanny Bozowskiej  
1:00pm O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę 

Matki Bożej dla Marzeny z ok. urodzin i dla jej rodziny 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Joanny Bozowskiej z 

ok. urodzin 
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12 marca 
Pierwsze czytanie: Wj 17,3–7 

III Niedziela Wielkiego Postu  
Chrystus jest źródłem wody żywej. Tak jak każdy z nas 
potrzebuje wody, aby żyć, tak potrzebujemy Chrystusa, aby 
żyć duchowo. 
W Starym Testamencie, gdy Izraelici po wyjściu z Egiptu 
wędrowali przez pustynię, zabrakło im wody do picia. Wtedy 
zaczęli wątpić, czy to naprawdę Bóg wyprowadził ich                   
z niewoli egipskiej. Co robi zakłopotany Mojżesz, którego lud 
prawie chce ukamienować? Szybko zwraca się do Boga                
o pomoc i ta pomoc przychodzi. Ze skały, w którą Mojżesz 
uderzył laską wypływa woda. Szemrzący i narzekający 
Izraelici mogli się przekonać, że Pan Bóg jest z nimi, że ich 
nie opuścił. Gdy jesteś w kłopocie, szybko zwróć się do Boga 
o pomoc. 
Co to jest woda życia? Św. Paweł pięknie nam tłumaczy                 
w dzisiejszym fragmencie z listu do Rzymian, że wodą życia 
jest "miłość Boża rozlana w naszych sercach przez Ducha 
Świętego, który został nam dany". 
Zapytajmy dalej: kto jest źródłem Bożej miłości? Tu już nie 
musimy zgadywać, bo źródłem Bożej miłości jest Jezus 
Chrystus, nasz Zbawiciel. Przekonała się o tym 
Samarytanka, z którą Jezus rozmawiał przy studni.  
Spotkanie Jezusa z Samarytanką musi powtórzyć się także 
w naszym życiu. Co na tym spotkaniu powie do nas Jezus? 
Tych co wiary nie praktykują poprosi, aby święcili dzień 
święty. Tych co nie szanują rodziców poprosi, aby czcili ojca 
swego i matkę swoją. Do tych co życia nie szanują powie: 
"Nie zabijaj".  
Co jeszcze powie Jezus w czasie rozmowy z nami: bądź 
wierny, nie cudzołóż, przestań kraść, z łaską Bożą dasz rady 
dobrze żyć. Ja wam wszystko przebaczam, nawróćcie się,             
a przede wszystkim nie lękajcie się być dobrymi                               
i odważnymi. Gdy mi zaufacie i powierzycie Mi wszystkie 
swoje myśli, uczucia i wszystko co czynicie, wasze życie 
zostanie odmienione. Uwierzcie, że Ja jestem źródłem wody 
żywej tak jak uwierzyła Samarytanka. 
Tylko wiara broni człowieka przed wszelkimi ideologiami, 
przed fałszem i kłamstwem. Tylko wiara jest nadzieją                       
i pomaga nam wyjść z naszych ciemności, tak jak pomogła 
samarytance, która uwierzyła, że Jezus jest obiecanym 
Mesjaszem. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

Drugie czytanie: Rz 5,1–2.5–8 
Ewangelia: J 4,5–42  

Rozważanie na Wielki Post 
„Patrzcie na Chrystusa i odmawiajcie sobie każdej rzeczy,               
z której - waszym zdaniem - On chciałby, byście 
zrezygnowali. Jezus nakazuje nam wziąć swój krzyż. 
Wykorzystajcie zatem codzienne okazje, aby ustępować 
innym, nawet wtedy, kiedy nie jest to konieczne, oraz aby 
wypełniać nieprzyjemne zadania, nawet, jeślibyście mogli ich 
uniknąć. Jezus nakazuje wam wszystko sprzedać; niechętnie 
wydawajcie pieniądze na siebie. Zakryjcie uszy przed 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-12
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-12
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-12
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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 - 03/05/2023: 
• Składka: $9,019.00 
• Doroczna Kwesta Diecezjalna: $12,694.00 
• Kawiarenka: $500.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 26 
marca: Klara Rita Koziol. 
 

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/ 
 

Sakrament Bierzmowania odbędzie się 18 marca 
(sobota): 
• I grupa, godz. 10am  

 Polska Szkoła św. Faustyny klasy: 8sA; 8sB 
 Polska Szkoła im. Czesława Miłosza 
 Polska Szkoła im. Władysława Sikorskiego 
 

• II grupa, godz. 1pm 
 Polska Szkoła św. Faustyny klasy: 8wA; 8wB; 8pa; 8pB; 
 Polska Szkoła św. Krzyża Joilet 

 

Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Witold Mroziewski. 
 

Spowiedź i próba do Bierzmowania 
 

13 marca (poniedziałek) 
Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i świadków 
od godz. 6pm – 8pm. 

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... 

pochwałami, gdy robią się zbyt hałaśliwe. Nauczcie się 
panować nad waszym sercem, kiedy chciałoby zareagować 
gwałtownie lub rozpłynąć się w irracjonalnej uczuciowości. 
Pohamujcie język i odwróćcie oczy, by nie ulec pokusie. 
Wstańcie na modlitwę, zanim dzień nadejdzie i szukajcie 
waszego jedynego i prawdziwego Oblubieńca na "łożu 
waszym nocą".  W ten sposób poświęcenie stanie się dla 
was czymś naturalnym i zajdzie w was zmiana delikatna                    
i nieuchwytna i otworzy się wam droga prowadząca                       
do nieba." - bł. John Henry Newman 
Medytacja ułożona przez bł. John Henry Newman - 
"Wiem mój Boże, że muszę się zmienić, jeśli chcę oglądać 
Twoje oblicze. Ciało i dusza muszą umrzeć dla tego świata. 
Moje prawdziwe ja, moja prawdziwa dusza musi ulec 
przemianie w prawdziwej odnowie. Tylko święci mogą Cię 
widzieć. Podtrzymuj mnie łaską Twej niezmienności podczas 
tej długiej, strasznej, ale szczęśliwej zmiany. Moja 
niezmienność tu, na dole, jest wytrwałością w zmienianiu się. 
Obym mógł dzień po dniu upodabniać się do Ciebie, 
przemieniać się coraz bardziej, jaśniejąc poprzez patrzenie 
na Ciebie, wspierać się zawsze na Twym ramieniu. Wiem 
Panie, że muszę przejść przez liczne próby, pokusy i liczne 
walki, by móc dojść do Ciebie. Wiem to, choć nie znam tego, 
co mnie czeka. Wiem także, że jeśli przy mnie ciebie nie 
będzie, zmienię się na gorsze, a nie na lepsze. Jakikolwiek 
byłby mój los, czy byłbym bogaty czy biedny, cieszyłbym się 
dobrym zdrowiem czy byłbym chory, otoczony przyjaciółmi 
czy samotny, wszystko pójdzie w złą stronę, jeżeli nie 
wesprze mnie Ten, który jest niezmienny. Wszystko obróci 
się na dobre, jeśli będzie ze mną Jezus, wczoraj, dziś i na 
zawsze". 

http://www.milosierdzie.us


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
 

• Próba do bierzmowania w kościele o godz. 8pm 
 Polska Szkoła św. Faustyny klasy: 8wA; 8wB; 8pa; 8pB; 
 Polska Szkoła św. Krzyża Joilet 
 

14 marca (wtorek) 
Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i świadków 
od godz. 6pm – 8pm. 
• Próba do bierzmowania w kościele o godz. 8pm 

 Polska Szkoła św. Faustyny klasy: 8sA; 8sB 
 Polska Szkoła im. Czesława Miłosza 
 Polska Szkoła im. Władysława Sikorskiego 

 

Obecność wraz ze świadkami na próbie jest 
obowiązkowa!!! 
 

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: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/. 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 
Jałmużna w okresie Wielkiego Postu jest 
oczywistym gestam. 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” 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: 
• 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. 

Marsz dla Życia 
21 marca w Springfield odbędzie się 
March for Life. 
Marsz dla Życia jest publiczną 
demonstracją obrońców życia człowieka, 
która ma na celu zamanifestowanie 
uznania wartości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci oraz godności jego przekazywania. Przejście ulicami 
miasta jest zarazem złożeniem świadectwa zaangażowania 
uczestników marszu w walkę o prawo do życia dla osób 
najsłabszych i najbardziej bezbronnych. 
Szczegółowy plan oraz najważniejsze informacje                    
na stronie: https://illinoismarchforlife.org/ 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
24 marca z Jezuickiego Ośrodka 
Millenijnego wyruszą śmiałkowie 
gotowi przejść nocą kilkadziesiąt 
kilometrów Ekstremalną Drogą 
Krzyżową. Zapisy już ruszyły.  

https://illinoismarchforlife.org/
http://www.chicago-edk.com/


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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 8:30am do 5:30pm.  
 

Zapraszamy na adorację całą noc z piątku                
na sobotę. Proszę zapukać  w okno by wejść. 

• 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 

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 parafialną. 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 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 Św. 
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 

Spowiedź wielkopostna dla Dekanatu 
Zachodniego DuPage 
Zapowiadana  spowiedź                   
w naszej parafii odbędzie się 
31 marca od 8am do 10pm. 
Księża z sąsiednich parafii 
będą mieli dyżury. Będzie 
można się wyspowiadać w języku angielskim, polskim                             
i hiszpańskim.    

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. 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 
„I kto by przyjął jedno takie dziecko                
w imię Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5) 
Zapraszamy do podjęcia corocznego dzieła 
modlitwy w obronie dzieci nienarodzonych, 
których życie jest zagrożone przez aborcję. 
Msza św. z ceremonią przyrzeczeń 
odbędzie się w sobotę, 25 marca, o 6pm.  
Każdego dnia ponad 125,000 dzieci traci swoje życie                  
w wyniku aborcji. To właśnie te dzieci pragniemy duchowo 
adoptować. Wierząc w moc modlitwy, codziennie przez 
dziewięć miesięcy będziemy prosić Boga, Dawcę życia,                   
o uratowanie jednego z tych dzieci oraz o prawe życie                   
po jego narodzeniu. Zobowiązaniami są krótka modlitwa oraz 
jedna dziesiątka różańca świętego codziennie przez                        
9 miesięcy. 
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to ważne 
dzieło. 
Jednocześnie informujemy, że w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca na Mszy św. o godz. 6pm modlimy się w intencji 
obrony życia dzieci nienarodzonych.  

Wybory do dystkryktu 1 w Glendale Heights 
Nazywam się Monika Bialik i jestem parafianka 
Sanktuarium pw. Bożego Miłosierdzia w Lombard od prawie 
20 lat. Mieszkam z mężem i dwoma synami w Glendale 
Heights od 10 lat.  4 kwietnia odbędą się wybory                         
na radnych naszego miasteczka w których startuje - 
dystrykt 1. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do parafian, którzy 
mieszkają w Glendale Heights o wsparcie mnie                            
w głosowaniu.  Moim marzeniem jest służyć                                      
i pomagać społeczności naszego miasteczka.                                  
Z przyjemnością porozmawiam i odpowiem na każde pytanie 
pod numerem telefonu (773)865-6075. Monika Bialik 



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 „Przyjaciele Miłosierdzia” 
Młodzież utalentowaną muzycznie i lubiącą śpiewać 
zapraszamy do scholii młodzieżowej. Próby odbywają się w 
czwartki o godz. 8pm w kościele. Grupę prowadzi: Jusytna 
Szkaradek i Krystian Kwaśniak. 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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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