
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 

 

  

W początku Bóg daje się poznać jako świętość, sprawiedliwość, dobroć, 

czyli miłosierdzie. Dusza nie naraz to wszystko poznaje, ale poszczególnie 

w błyskach, czyli zbliżeniach się Boga. I nie trwa to długo, bo nie zniosłaby 

tego światła. W czasie modlitwy dusza doznaje błysku tego światła, który 

uniemożliwia duszy dotychczasową modlitwę. Może się silić, jak chce,                  

i zmuszać do dawniejszej modlitwy, będzie to wszystko daremne, staje się 

absolutnie możliwością w dalszym ciągu tak się modlić, jak przed tym 

otrzymaniem tego światła. Światło to, które dotknęło duszy, jest w niej żywe 

i nic ani go zagłuszyć, ani przyćmić nie może. Ten błysk poznania Boga 

pociąga jej duszę i rozpala miłość ku Niemu. (95) 
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Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



IV Niedziela 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 
9:00am +Helena Okońska w 5 rocz. śmierci 
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 
 

Poniedziałek  –  20 marca, św. Józefa  
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am +Józef Dziadkowiec 
7:00pm O cud uzdrowienia dla Angeliki 
7:00pm +Patrick Sowiński w 3 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 21 marca 
8:00am +Celina Mentel w 22 rocznicę śmierci i +Eugeniusz 

Mentel 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Dariusza z ok. urodzin 
7:00pm ++Zofia i Józef Mac 
 

Środa  -  22 marca 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
7:00pm +Wojciech Łabuda 
7:00pm +Genowefa Lis w rocz. śmierci 
 

Czwartek - 23 marca 
8:00am +Jan Wójcikowski 
7:00pm Dziękczynna z ok. 44 urodzin Krzysztofa Kompiel 
7:00pm +Augustyn Moskal w 7 rocz. śmierci 
 

Piątek - 24 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii 

Olszewskiej 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina i 

Katarzyny Nicpoń 
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 

 

Sobota – 25 marca, Zwiastowanie Pańskie 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Macieja Nosek z ok. 

urodzin z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej 
9:00am +Józef Gil 
12:00pm W intencji ks. Mirosława Stępień  
 

V Niedziela Wielkiego Postu - 26 marca 
6:00pm (sobota) +Stanisław Chlebowicz 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny Laya w 93 

rocz. urodzin 
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19 marca 
Pierwsze czytanie: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13b 
Drugie czytanie: Ef 5,8–14 
Ewangelia: J 9, 1-41  

IV Niedziela Wielkiego Postu  
Przypomnij sobie jak kiedyś szedłeś ulicą i nagle zauważyłeś 
człowieka idącego z białą laską. Co sobie wtedy 
pomyślałeś? Człowiek ten jest niewidomy. Dotknęło                       
go wielkie kalectwo. On nie widzi otaczającego go świata. 
Jest zdany na innych, potrzebuje ciągle pomocy 
najbliższych. Czy na to kalectwo jest lekarstwo? Czy można 
coś uczynić, aby niewidomy mógł przejrzeć?  
Współczując niewidomemu człowiekowi, nagle 
przypomniałeś sobie, że jednak był ktoś, kto przywracał 
wzrok. O Nim jest dzisiejsza Ewangelia. O Jezusie 
Chrystusie, naszym Panu i Mistrzu.  
Popatrzmy na cud uzdrowienia niewidomego od urodzenia 
od strony duchowej. Każdy z nas jest w jakiś sposób 
niewidomy na sprawy wiary i działanie Boga                                 
we wszechświecie. 
Jaki jest cel Wielkiego Postu, abyśmy się obudzili duchowo, 
abyśmy przejrzeli, aby otworzyły się oczy naszej duszy                                  
i naszego serca. 
Końcowy fragment dzisiejszej Ewangelii jest najważniejszy. 
Jezus spotkał uzdrowionego człowieka i rzekł do niego: „Czy 
ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: „A któż 
to jest Panie, abym w Niego uwierzył? „Rzekł do niego 
Jezus: „Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". 
On zaś odpowiedział: „Wierzę Panie i oddał Mu pokłon".  
Pytanie Chrystusa o wiarę jest skierowane do każdego                      
z nas. Świadectwem naszego życia odpowiadamy                          
na to pytanie. 
Szczecińska mistyczka Alicja Lenczewska napisała: „Wiele 
potrzeba trudu i wysiłku, aby przejść przez życie                            
i nie zbrudzić duszy złością, nienawiścią, chciwością i innymi 
nieczystościami tego świata. Nikt nie jest w stanie uczynić 
tego o własnych siłach. Jedyną pomocą jest nasz Pan". 
Pomyśl - tak jak Chrystus pomógł przejrzeć niewidomemu                   
z Ewangelii - tak i tobie może pomóc. Poproś Go gorąco, aby 
ci pomógł przejrzeć duchowo. ks. Andrzej Maślejak SChr, 
proboszcz 

9:00am O Boże błogosławieństwo dla Ethen Drey z ok. 
urodzin 

11:00am ++Franciszka i Michał Michowscy  
1:00pm ++Zofia i Eugeniusz Zajdel 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Marian Bieszczad w 4 rocz. śmierci 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-19
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-19
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-19
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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 

Donacje: niedziela - 03/12/2023: 
• Składka: $8,750.00 
• Spłata długu: $15,607.00 
• Pledges: $450.00 
• 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/ 
 

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/. 

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... 

Refleksja medytacyjna na podstawie piątego 
rozdziału listu św. Pawła do Rzymian 

Skąd bierze się nasz pokój? Od Chrystusa, bo dzięki 
Chrystusowi otrzymaliśmy dostęp do Bożej łaski, w której 
trwamy. Rola Bożej łaski w naszym życiu - pozwala nam być 
dobrymi i silnymi duchem. Pozwala nam przebaczyć, nieść 
krzyż i chlubić się z naszych ucisków. 
Dlaczego jesteśmy zdolni do heroizmu? Bo miłość Boża jest 
rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany. 
Gdzie jest wielkość Chrystusa? On nie umarł za nas jako                     
za naszych przyjaciół, ale umarł za nas jako za naszych 
nieprzyjaciół, żeby nas uczynić swoimi przyjaciółmi. 
Dlaczego Jezus to uczynił? Abyśmy byli zachowani                        
od karzącego gniewu. Co nas usprawiedliwia - Jego Krew. 
Zobacz teraz na porównanie Adam i Chrystus. Co stało się 
przez Adama? Grzech wszedł na świat, a przez grzech 
śmierć. Co zatem stało się przez Chrystusa? On, nasz Pan 
przyniósł nam łaskę usprawiedliwienia z naszych grzechów. 
Ci ludzie, którzy poproszą o łaskę usprawiedliwienia, 
otrzymają ją i będą razem z Chrystusem królować. 
Przestępstwo Adama, czyli nieposłuszeństwo Bogu 
sprowadziło na człowieka potępienie. Przyszedł Chrystus, 
który wszystko naprawił, wszystko usprawiedliwił. 
Czy pragniesz dostąpić usprawiedliwienia? Za kim chcesz 
iść w życiu - za Adamem, czy za Chrystusem? Pójdziesz                 
za Adamem, to skończysz śmiercią i potępieniem. Pójdziesz 
za Chrystusem, otrzymasz łaskę wiecznego zbawienia                       
i usprawiedliwienia. Życie człowieka jest więc wyborem 
pomiędzy nieposłuszeństwem Adama, a posłuszeństwem 
Chrystusa. 

Bożego w Lombard". 
Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość 
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką 
"DONACJE"  przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. 

http://www.milosierdzie.us
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Jałmużna wielkopostna 
Jałmużna wielkopostna w tym roku 
zostanie przekazana na wsparcie parafii w 

Świąteczne jajko 
Jałmużna w okresie Wielkiego Postu jest 
oczywistym gestem. 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: 
• 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 
wartośc i ludzk iego życ ia                     
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. Więcej informacji: plakaty 
w kościele oraz strona: http://
www.chicago-edk.com/ 

Ks. Piotr Łapa 
Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Piotra Łapę, 
proboszcza Misji Ad Gentes z Barnauł na Syberii, który głosi 
nam rekolekcje wielkopostne. Ojcu Rekolekcjoniście 
życzymy miłego pobytu w naszej parafii i światła Ducha 
Świętego w przepowiadaniu Dobrej Nowiny. 

Mikołajewie w Ukrainie, w której posługuje ks. Aleksander 
Ryepin SChr. 

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

Parafialny Festiwal Zup 
W niedzielę, 23 kwietnia, planowany jest 
Parafialny Festiwal Zup. Bardzo prosimy 
w s z y s t k i e  g r u p y  p a r a f i a l n e                                  
o przygotowanie dowolnie wybranej zupy.  

Prosimy o zgłaszanie nazwy zup  
do Marty Penc (630)456-0603 najpóźniej do 2 kwietnia.  

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.  
B ę d z i e  m o ż n a  s i ę 
wyspowiadać w j. angielskim, 
polskim i hiszpańskim.    

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.  
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 

Nowi ministranci 
W ostatnią niedzielę, 12 marca, do grona ministrantów 
zostało przyjętych 17 kandydatów. 
Bogu niech będą dzięki za ich obecność i posługę. 
Pamiętajmy w modlitwie o naszych  ministrantach i ich 
rodzinach. Króluj nam Chryste! 

 

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. 

Bibro Jakub 
Czosnyka Dominick 
Grojec Adrian 
Jasinski Francis 
Knapik Eryk 
Kosowski Kristian 
Lukes Jacob 
Niziołek Anthony 
Piątkiewicz Michał 

Pieloch Szymon 
Plewa Gabriel 
Rzeszutek Anthony 
Sierak Matthew 
Slonka Phillip 
Soczomski Makary 
Świątek Alex 
Wieclaw Ignacy 



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. 
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