
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 tych chwilach nie miałam kierownika duszy i nie znałam żadnego kierownictwa. 
Prosiłam Pana i nie dawał mi kierownika. Sam Jezus jest Mistrzem moim                              
od dziecięctwa aż dotąd. Przeprowadził mnie przez wszystkie puszcze                                    
i niebezpieczeństwa; widzę jasno, że tylko Bóg mógł mnie przeprowadzić przez tak 
wielkie niebezpieczeństwo bez żadnej szkody i bez szwanku, gdzie dusza moja 
została nietknięta i zawsze zwyciężałam wszelkie trudności, które były nie do pojęcia… 
Jednak dał mi Pan kierownika, ale później. 
Dusza, kiedy wyszła z tych utrapień, jest głęboko pokorna. Jej czystość duszy jest 
wielka. Ona bez namysłu niejako lepiej wie, co w danej chwili należy czynić,                        
a co zaniechać. Wyczuwa najlżejsze dotknięcie łaski i jest bardzo wierna Bogu.                 
Ona z daleka poznaje Boga i cieszy się nieustannie Bogiem. Ona Boga nader szybko 
odkrywa w duszach innych, w ogóle w otoczeniu. Dusza jest oczyszczona                       
przez samego Boga. (108.115) 
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Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Komisja Imprez: 
Jolanta Smoter (630)740-2749 
Marek Gracz (630)400-7338 
Komisja Charytatywna:  
Marta Penc (630)456-0603 
Anna Kasztelan(630)290-2234 
Komisja Gospodarcza: 
Damian Mazur (773)567-6652 
Piotr Angielczyk (630)615-9855 
Józef Żelazo (630)935-2796 
Marek Stanisz (630)518-6560 
Tomasz Chęciek (773)457-8354 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



 

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

rocz. urodzin 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Ethan 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 
 

Poniedziałek  –  27 marca 
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Gabrysi Sobczak w 

dniu urodzin 
7:00pm +Antonina Wesołowska 
 

Wtorek  – 28 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i 

Eweliny z ok. urodzin 
7:00pm +Aleksandra Baran 
7:00pm +Wacław Cyniak w 7 rocz. śmierci 
 

Środa  -  29 marca 
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr 
8:00am O Boże błogosławieństwo i cud uzdrowienia dla 

Szymona i siły dla jego rodziców  
7:00pm +Marianna Matys w 13 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 30 marca 
8:00am +Bożena Dekarz w 2 rocz. śmierci 
7:00pm +Marianna Kozioł 
7:00pm +Zbigniew Wojdak w rocz. śmierci 
 

Piątek - 31 marca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa i 

Agnieszki Lupa 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała 

Pajor 
7:00pm +Stefania Sołtys w 4 rocz. śmierci 

 

Sobota – 1 kwietnia, I Sobota Miesiąca 
8:00am +Genowefa Nosek w rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Janusza w dniu urodzin 
 

Niedziela Palmowa - 2 kwietnia 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Grupy AA, 

ich rodzin i  przyjaciół z ok. 14 rocz. powstania Grupy 
7:00am +Robert Zabłotny w 6 rocz. śmierci 
9:00am +Michał Pawliński w 27 rocz. śmierci 
11:00am O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla ks. 

Krzysztofa w dniu urodzin  
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26 marca 
Pierwsze czytanie: Ez 37, 12–14 
Drugie czytanie: Rz 8, 8–11 
Ewangelia: J 11,1–45  

V Niedziela Wielkiego Postu  
Kim jest Jezus w twoich oczach? Czy nasz świadomość, że 
jest On Panem życia i śmierci? Czy zauważasz, że Jezus 
zawsze ratował zarówno fizyczne jaki i duchowe życie 
człowieka? Jezus o sobie mówił, że jest Panem życia i 
śmierci.  W życiu zaś jest zawsze tak, że jeśli się coś 
twierdzi, to trzeba udowodnić. 
Zobaczmy, jak w poszczególne niedziele Wielkiego Postu 
Jezus nam udowadnia, że jest Panem życia i śmierci. Przy 
studni Jakubowej spotkał samarytankę. Co jej udowodnił - że 
jest Zbawicielem, obiecanym Mesjaszem. W ostatnią 
niedzielę byliśmy zasłuchani w cud opisujący uzdrowienie 
niewidomego od urodzenia. Co jemu Chrystus udowodnił - 
że jest Synem Człowieczym. Jaka była reakcja niewidomego 
- uwierzył i oddał Chrystusowi pokłon. 
Dzisiejsza Ewangelia opowiada o wskrzeszeniu Łazarza. Na 
ten cud czekali wszyscy - zarówno rodzina Łazarza, a więc 
jego siostry Marta i Maria, następnie apostołowie, potem 
mieszkańcy Betanii i na końcu możemy powiedzieć, że 
każdy z nas, bo każdy z nas woła: "Chryste udowodnij mi, że 
jesteś Panem życia i śmierci".  
Jezus odbywa najpierw dialog z Martą: "Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i 
umarł żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wieki. Wierzysz w to? " 
Potem przychodzi druga siostra Łazarza, Maria i bardzo 
płacze. Jezus w tym momencie również zapłakał, aby 
okazać swoje współczucie i miłość. Następnie jako Pan życia 
i śmierci zawołał donośnym głosem: "Łazarzu wyjdź na 
zewnątrz". Czy wyobrażacie sobie reakcję najbliższej rodziny 
Łazarza, apostołów i świadków wskrzeszenia?  
Twoja wiara - dlaczego wierzysz? Jak Chrystus udowodnił 
Ci, że jest Panem życia i śmierci? Czy dzielisz się swoją 
wiarą z najbliższymi? 
Grupy modlitewne śpiewają piękną pieśń oddającą istotę 
naszej wiary. Niech ta pieśń będzie Waszą modlitwą na ten 
trudny dzisiejszy czas: "Przychodzisz Panie mimo drzwi 
zamkniętych, Jezu zmartwychwstały ze śladami męki, Ty 
jesteś z nami, poślij do nas Ducha, Panie nasz i Boże, 
uzdrów nasze życie”. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

1:00pm Dziękczynna za dar życia Emilki z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilki w dniu 10 
urodzin 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Edward Sularz w 4 rocz. śmierci 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2023-03-26
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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 - 03/12/2023: 
• Składka: $8,867.00 
• Spłata długu: $9,255.00 
• Pledges: $159.00 
Dziękujemy  wszystkim ofiarodawcom.  Bóg zapłać! 

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... 

Medytacja związana                    
z Uroczystością 
Zwiastowania NMP 
Poeta i pisarz Roman 
Brandstaetter tak opisał scenę 
zwiastowania: Gabryjel leciał 
powoli i z trudem, bo miał 
zwiastować nowinę tak 
nieoczekiwaną, że uginał się 
pod jej ciężarem. Drżał nie 
wiedząc, czy ją zrozumie 
kobieta z krwi i ciała. 
Wiemy, że Matka Najświętsza zrozumiała tę nowinę. 
Najważniejsze są słowa, które Maryja wypowiedziała                    
w dialogu z aniołem Gabryjelem: "Oto ja służebnica 
Pańska".  Kiedy byłby raj na ziemi? Gdyby wszystkie kobiety 
stały się służebnicami Pańskimi. A co z mężczyznami                   
- to samo - gdyby wszyscy mężczyźni stali się sługami Pana                          
- na świecie byłby raj. 
A tymczasem jesteśmy Bogu nieposłuszni i dlatego rodzą się 
w nas wyrzuty sumienia. Do mistyczki Alicji Lenczewskiej 
Pan Jezus powiedział takie słowa: Ja nie karzę. Dusza 
nieposłuszna i nieuporządkowana karze sama siebie,                     
bo traci dobro jakie mogła mieć i jakiego mogła doznać żyjąc 
w harmonii z Moją wolą i Moją miłością. (Nr 571) 

I dalsze słowa Pana Jezusa: (Nr.552 i 553) Kochaj                       
ze wszystkich sił swoich, a płonąć będzie serce twoje 
wielkim ogniem. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, aby 
rozpalić pożar serc Moich dzieci. Pragnij spalić się w tym 
ogniu, aby zrodzić się na nowo jako nowe stworzenie. 
Moja moc i Moja miłość są ponad wolą ludzi. Wszystko 
mogę sprawić i uczynić realnym. Ode Mnie zależy, by się 
stało to, co z ludzkiego punktu widzenia nie jest możliwe...   
W mojej miłości jest wszystko: jest cały świat i znacznie 
więcej. Moja miłość jest w tobie i tylko ona jest ci potrzebna, 
tylko w niej znajdziesz pokój i radość... 
Dlaczego nadal przeżywasz to, co od ludzi pochodzi? 
Dlaczego analizujesz ich działania i własne reakcje. 
Dlaczego chcesz być kimś w ich oczach.  Czy sądzisz,                  
że oni mogą ci coś dać lub coś zabrać? Owszem, mogą, ale 
tylko wtedy, gdy Ja w nich jestem, gdy Mnie w nich widzisz               
i poszukujesz... Tak wiele chcę ci dać, tak wiele mam dla 
ciebie. Tak pragnę twojej wyłącznej miłości, całej,                          
Mi oddanej.  
I dalej Pan Jezus mówi - (nr 465) - Na tej ziemi nie ma 
spokoju i nie ma nieskazitelności. W duszy i w życiu każdego 
trwa apokalipsa - ostateczna walka o duszę. Trwa tak długo, 
jak długo trwa życie tutaj... Twoim wrogiem nie są ludzie. Oni 
są Moimi dziećmi potrzebującymi Mojej miłości w tobie. 
Twoim wrogiem jest pośpiech, zdenerwowanie, 
nieżyczliwość... A twoją bronią jest Moja miłość, którą 

powinnaś się posługiwać w walce przeciw złu, które cię 
atakuje; nie tyle z zewnątrz, co w środku twego serca                         
i umysłu. 
A potem Alicja zadała Chrystusowi trzy pytania: Pytanie 
pierwsze: Czego najbardziej oczekujesz ode mnie? 
Chrystus odpowiedział - Wierności. Pytanie drugie: Kim                  
ja mam być? Usłyszała odpowiedź   - Chrystusem. Mną 
masz być - ofiarą czystą i doskonałą, z której soki będzie 
czerpać winnica Moja. Pytanie trzecie: Jaką wartość ma 
moje nędzne życie? - Nieskończoną, bo nieśmiertelna jest 
twoja dusza, gdyż Ja w niej mieszkam. Nieskończoną 
wartość ma ofiara życia ludzkiego połączona z Moją Ofiarą. 
Przez nią w pełni uczestniczysz w życiu Boga. I będziesz 
uczestniczyć zawsze, w chwale też. Przez nią wspólnie 
zbawiasz i tworzysz. 
Oto są trzy pytania każdego z nas. Znamy na nie odpowiedź. 
Podejmijmy trud realizowania odpowiedzi na te trzy pytania. 
Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 16 
kwietnia: Juliette Isabelle Przeczkowski, Eveline 
Xana Kostrzewski, Kazimierz Marek Grabowy                      
w niedzielę, 23 kwietnia: Anthony Jan Soltys, Frank Joe 
Soltys, Maya Strzepa, Sebasian Danieliliszyn, Ethan Rafal 
Kubica. 
 

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 
o r a z  f o r m a  z g ł o s z e n i a  d z i e c k a                        
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 
Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 15 
kwietnia: Olga Zurowicz i Dawid Miskowiec; 22 
kwietnia: Natalia Krepulec i Mateusz Palczewski.. 
 

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 
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: 
• 31 marca - Wspólnota Wojowników Maryi 
 

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

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. Będzie można się 
wyspowiadać w j. angielskim, polskim i hiszpańskim.    

Urodziny ks. Krzysztofa 
W niedzielę, 2 kwietnia są urodziny                     
ks. Krzysztofa. Życzymy ks. Krzysztofowi Bożego 
błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej                       
i wsparcia Ducha Świętego w duszpasterskiej                   
i apostolskiej pracy w parafii. Szczęść Boże! 

Marsz dla Jezusa 
W niedzielę, 2 kwietnia zbieramy 
się za Centrum Pastoralnym                    
o 10:30am, a potem wyruszamy        
do kościoła na Mszę św.  
Przynosimy ze sobą palmy, aby                
z radością witać Pana Jezusa 
wjeżdżającego do Jerozolimy. 



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. 

Bezpłatne porady prawne 
Porady prawne dotyczą możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o zbadanie ważności małżeństwa. 
Zainteresowanych prosimy o tel. do biura parafialnego: (630)
268-8766. 
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Oaza Dzieci Bożych 
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które 
odbywają się w czwartki o godz. 6:30pm w Centrum 
Pastoralnym. Opiekun: s. Małgorzata Polańska MChR (248)
505-4140 i s. Magdalena Polak MChR. 
 

Ministranci 
Wszystkie informacje dotyczące ministrantów znajdują się na 
stronie internetowej parafii. Spotkania ministrantów odbywają 
się we wtorki po Mszy św. o 7pm. Opiekun: ks. Krzysztof 
Janicki SChr. 
 

Schola Dziecięca „Boże Perełki” 
Zapraszamy dzieci, które pragną śpiewać w scholi 
dziecięcej, na próby, które odbywają się w każdą środę od 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Scholę prowadzi Jolanta 
Frąckiewicz, Magda Kamińska, Justyna Szkaradek i Krystian 
Kwaśniak. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr. 
 

Schola Młodzieżowa „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. 
Zgłoszen 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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