
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień, SChr – proboszcz 
ks. Piotr Janas, SChr – wikariusz 
ks. Piotr Nowacki, SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak, SChr – wikariusz 
s. Jadwiga Kokolus, MChR – zakrystianka 
s. Krystiana Pucik, MChR – sekretarka 
 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Sekretarz: Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
Komisja Liturgiczna: Jadwiga Pajor (773) 505-
7442 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630) 543-3819 
Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
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 
Komisja Gospodarcza: 
Adam Jakubek (630) 280-9102 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Damian Mazur (773) 567-6652 
Stanisław Bujak (630) 543-2156 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

Pieśni na 3 lutego    – Czwarta Niedziela 
Zwykła  
Wejście: 

Bóg nad swym ludem (206) 
Ofiarowanie:  

 1. Choćbym  poznał wszystkie tajemnice świata 
  choćbym rozdał  wszystko  dla biednego  brata 
  jednak bez  miłości , cóż  mi to pomoże 
 Niczym wiedza ,dobroć bez miłości  Bożej. 
 2. Miłość jest  cierpliwa , wszystko  mężnie 
 znosi 
 nigdy  się nie cieszy  z niesprawiedliwości  
 gniewem nie unosi  się , nie pamięta złego 
 pychą  nie wywyższa  się  i nie szuka swego 
Komunia św.:  

Bóg jest miłością (345) 
Chwila ciszy: modlitwa dziękczynna 
Dziękczynienie: 

Dzięki o Panie (178) 
Zakończenie: 
Była cicha i piękna jak wiosna ( 230) 
 
Czytania:   
Jr 1 ,4-5.17-19  Ps 71  1 Kor 12, 31-13,13 
Łk 4, 21-30  
 
Psalm responsoryjny 
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.  
 

Z Dzienniczka świętej Faustyny 
+ Dziś otrzymałam pomarańce, 
kiedy odeszła Siostra, 
pomyślałam sobie: za,iast 
umartwiać się i pokutować w 
świętym poście , to mam jeść 
pomarańczki. Przecież już mi 
trochę lepiej. Wtem usłyszałam głos w duszy: 
córko Moja, więcej mi sie podobasz jeżeli z 
posłuszeństwa i z miłości ku Mnie jesz 
pomarańcze,  aniżeli byś z własnej woli pościła i 
umartwiała się. Dusza, która mnie bardzo kocha 
musi, powinna żyć wolą Moją. Ja znam serce 
twoje, że ono się niczym nie zadowoli, jedynie 
miłością Moją. (Dz 1023) 

 
ROZWAŻANIA 

Czwarta  Niedziela  Zwykła  
Łk 4, 21-30  
Św. Paweł naucza, że miłość jest największa. 
Potwierdzeniem tej prawdy stanowi nauka Jezusa, 
wcielonej Miłość. Mieszkańcom Nazaretu trudno było 
zaakceptować przytoczone przez Jezusa przykłady 
miłości Boga wobec ludzi. Jak można zrozumieć 
historię pogańskiej wdowy, do której został posłany 
prorok Eliasz czy uzdrowionego z trądu Syryjczyka 
Naamana? Oba przykłady dotyczyły przecież osób z 
narodów obcych bądź wrogich wobec Izraela. W ten 
sposób Jezus naucza, że miłość Boża skierowana 
jest do wszystkich ludzi, a nie tylko do narodu 
wybranego. 
Kiedy mówimy o kimś, że jest pobożny, to zwykle 
dotykamy zewnętrznych form jego religijności. Tego, 
że chodzi w niedzielę do kościoła, uczestniczy w 
nabożeństwach, przestrzega przykazań, modli się 
rano i wieczorem, może także przed posiłkami, 
odmawia różaniec. Tak więc ludzie pobożni przez 
swoje „pobożne czyny” wypełniają obowiązki religijne 
i zapełniają kościoły. To są sprawy zewnętrzne i jeśli 
ktoś poprzestaje tylko na nich, to taki człowiek 
drażni, jest nieautentyczny. Także i my, słusznie, nie 
lubimy takiej czysto zewnętrznej pobożności, bo brak 
w niej ducha. Pobożność jest zewnętrznym 
ukazaniem naszej relacji z Bogiem. Jeśli nie ma 

tel:(630)%20460-4544
tel:(630)%20306-2665
tel:(773)%20505-7442
tel:(773)%20505-7442
tel:(630)%20543-3819
tel:(630)%20306-2665
tel:(630)%20863-3933
tel:(630)%20740-2749
tel:(630)%20400-7338
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20456-0603
tel:(630)%20280-9102
tel:(630)%20460-4544
tel:(773)%20567-6652
tel:(630)%20543-2156


jednak wewnętrznej wspólnoty, to wszelkie 
zewnętrzne działanie staje się kłamstwem, a my 
sami – „heretykami czynów”. 
Do królestwa Ojca prowadzą nas nie „czyny 
pobożne”, ale czyny chrześcijańskiej miłości i 
dobroci. Wszystkie one są zwykłe i proste, potrafi je 
wypełnić każdy człowiek. Nie chodzi tu o 
nadzwyczajne dzieła, lecz o zwykłą pomoc 
okazywaną tym, którzy jej potrzebują na co dzień. 
Czyny miłości i dobroci są wieczne i będą miarą w 
sądzeniu wszystkich ludzi. Carlo Carretto w „Listach 
z pustyni” umieścił fragment pt. „Będziecie sądzeni z 
waszej miłości”. Opowiada w nim o wydarzeniu, jakie 
przeżył na Saharze pod wielkim kamieniem 
pomiędzy Tit i Silet. „Nie chcę się już oszukiwać, nie 
mogę się już więcej oszukiwać. Rzeczywistość jest 
taka, iż ze strachu przed chłodem nocy nie byłem 
zdolny dać swego koca staremu Kada. 
Rzeczywistość ta oznacza, że kocham bardziej 
własną skórę niż skórę mojego brata...”. To 
przeżycie – sen – wstrząsnęło nim: „oparłem się 
miłości, nie potrafiłem odpowiedzieć na jej 
wezwanie”. „Jaką ma wartość dobre odmawianie 
brewiarza, uczestniczenie we Mszy Świętej, skoro 
nie akceptuje się miłości?”. I podsumowuje: 
„«Będziecie sądzeni z waszej miłości» – krzyczy do 
mnie ten skrawek pustyni między Tit i Silet". 
Nasze czyny miłości spełniają się na co dzień. Syn 
Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się z każdym 
człowiekiem, stał się naszym Bratem. Przez 
odkupienie natomiast ogarnął wszystkich ludzi swą 
nieskończoną miłością. Dlatego obdarowując 
dobrem bliźnich, którzy są znakiem obecności 
Chrystusa, czynimy to również Jemu. W bliźnim, w 
bracie, z którym żyję, mogę spotkać Pana, mogę 
miłować Pana, mogę Panu służyć. To rzeczywiście 
wielka szansa! Jest to również wielkie ryzyko. Mogę 
się minąć z Chrystusem, który przechodzi obok mnie 
w drugim człowieku, zapominając o „czynach 
miłości, a skupiając się jedynie na „czynach 
pobożności”. 
ks. Leszek Smoliński 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Czwarta Niedziela Zwykła – 3 lutego,  
6:00pm (Sobota) Wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i 
całego świata 
7:00am +Halina Bykowska  
9:00am ++ Stefania i Józef Lis oraz Stanisław 
Pęcak 
11:00am ++ Maria i Jan Stanio     
1:00pm + Linda Sabkowicz 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Zuzanna Raczkowska 

 
Poniedziałek – 4 lutego    
8:00am    + Zuzanna Raczkowska   
8:00am  O Boże błogosławieństwo i i opiekę 
Matki Bożej dla Moniki Budz w rocznicę urodzin   
7:00pm + Mieczysław Kiraga w 1 rocznicę 
śmierci   
 
Wtorek – 5 lutego stycznia, świętej Agaty 
8:00am   + Józefa Augustyn w  32 rocznicę 
śmierci    
7:00pm  + Zuzanna Raczkowska   
 
Środa – 6 lutego, świętych Pawła Miki i 
Towarzyszy      
8:00am   + Zuzanna Raczkowska   
7:00pm  ++ Teresa i Czesław Luter  
 
Czwartek – 7 lutego 
8:00am  + Zuzanna Raczkowska  
7:00pm   + Krystyna Skorupska  
 
Piątek – 8 lutego     
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Kacperka 
i Dominika w 3 rocznicę urodzin   
7:00pm  + Zuzanna Raczkowska   
 
Sobota – 9 lutego  
8:00am + Zuzanna Raczkowska    
9:00am  + Frank Annerino 
 
Piąta Niedziela Zwykła – 10 lutego,  
6:00pm (Sobota) ++ Michał i Helena Bąbacz, 
Adolf i Emilia Gabrys 
7:00am ++ Kazimierz Kokolus i za zmarłych z 
rodziny  
9:00am + Mieczysław Marszałek w 3 rocznicę 
śmierci 
11:00am + Tadeusz Mieszała w 7 rocznicę 
śmierci     
1:00pm + Stanisław i Józefas Łoniewscy 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm + Zuzanna Raczkowska 
 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 W sobotę 9 lutego zostanie 
ochrzczona Veronika Ozog; w 
niedzielę 10 lutego  zostaną 
ochrzczeni: Lily Krzywicki; Sophie 
Julianna Szulc; Hanna Zablocki; 
Aurelia Maja Tyrka; Tymon Bąk, 



Zofia Anna Barteczko; w sobotę 23 lutego 
Noemi Majerczak; a w niedzielę 24 lutego 
Benjamin Kobeszko; Sebastian Edward Kubas. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
odbędzie się w środę, 6 lutego o godz. 7:40pm 
w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE 
Zapraszam na spotkanie 9 lutego 
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
w Lombard o godz. 4.00pm. tych 
Kandydatów i ich Rodziców, którzy 
nie byli obecni 2 lutego. Spotkania 
są czasem na wszelkie pytania i 
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 
przygotowania i samego Bierzmowania. 
Zapisy do Bierzmowania w 2019r. zostały 
zakończone.  
Termin Bierzmowania: 13 kwietnia 2019r. 
godz. 11.00am. 
Informacje dotyczące Bierzmowania znajdziecie 
na Fb: http://bit.ly/2w65Pow  nazwa grupy 
zamkniętej: Lombard - Młodzież) oraz na stronie 
parafii: https://bit.ly/2OtGNUF. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA    
Uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej odbędzie się 4 maja 2019 o 
dla dzieci ze Szkoły Św. Faustyny 
oraz 18 maja 2019 dla dzieci ze 
szkół w Schaumburgu, Itasca i 
Naperville. 
 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
21 stycznia odeszła do Pana śp. Fryderyka 
Kubica. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie! 
   
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela  27 stycznia:  $ 10,216.00 
Taca na Kościół w Ameryce Łacińskiej: 
$2,994.00 
Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,    17 lutego zostanie zebrana 
druga składka na  spłatę długu budowy naszej 

świątyni. 

Z ŻYCIA PARAFII  

ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA FACEBOOK'U.  

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i 
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia 

Miłosierdzia Bożego w Lombard" 

 
Adres naszej strony parafialnej: 
www.milosierdzie.us 
 
Na stronie internetowej,  www.milosierdzie.us, 
istnieje możliwość finansowego wspierania 
naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE"  przez 
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary . 
Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać! 
 
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH 
Ze względu na przypadający w poniedziałek 11 
lutego Światowy Dzień Chorych, Sakrament 
namaszczenia Chorych będzie udzielany w 
naszym kościele wyjątkowo w poniedziałek 11 
lutego, a nie w pierwszy poniedzialek miesiąca. 
W poniedziałek 4 lutego podczas Mszy 
świętych (rano i wieczorem), będzie 
udzielane specjalne błogosławieństwo za 
wstawiennictwem świętego Błażeja patrona 
od chorób gardła. 
 
PODZIĘKOWANIE 
W imieniu własnym i mojej rodziny chciałabym z 
całego serca podziękować wszystkim, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością i modlitwą na 
nabożeństwie żałobnym mojej mamy 
śp.Fryderyki Kubicy. Ilość osób  zarówno 
świeckich jak i duchownych) która dołączyła do 
nas w żałobie przekroczyła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Brak mi słów jak wdzięczni 
jesteśmy za każdą modlitwę, każde słowo 
otuchy, każde wspomnienie o naszej mamie. 
Mama miała dobre serce i zawsze była gotowa 
poświęcać się dla innych - dla rodziny, dla 
uczniów, dla Kościoła, dla biblioteki która była jej 
pasją. Siebie stawiała na samym końcu, bo 
zawsze był ktoś inny, który według niej był w 
większej potrzebie. Była zawsze pogodna i 
pełna optymizmu i wdzięczna Bogu i ludziom za 
wszelkie dobro i łaski jakie doświadczała. Nigdy 
nie narzekała, a swą cieżką i nieuleczalną 
chorobę znosiła z niewiarygodną dla mnie siłą i 

http://bit.ly/2w65Pow
https://bit.ly/2OtGNUF
http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


wiarą, że będzie dobrze - tak jak Bóg dla niej 
zaplanował.   
     Proszę mi wybaczyć, że nie wymieniam 
wszystkich którym należą się słowa 
podziękowania; lista była by bardzo długa, a nie 
chciałabym nikogo pominąć. Z głebi serca 
dziękuję za piękną modlitwę, za wzruszający 
śpiew i oprawę muzyczną, za hojną ofiarę, za 
uroczystą Mszę Pogrzebową, za pamięć, za łzy, 
i za słowa pocieszenia. Niech dobre serce, które 
moja mama Fryderyka miała dla bliżnich nie 
będzie zapomniane, lecz przekazywane innym.  
     Z całego serca - Bóg Zapłać! 
Pogrążona w żałobie - Alinda Kubica-Osikowicz 
z Rodziną 
 
PODATKI, PODATKI...  
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i 
rodziny, które chciałyby otrzymać informację o  
donacjach złożonych w roku 2018, prosimy o 
zgłoszenie telefoniczne w kancelarii u siostry 
Krystiany, lub wypełnienie formularza i 
zostawienie go w zakrystii. Zaświadczenie 
będzie do odebrania w zakrystii, lub też zostanie 
wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę 
zaznaczyć.  

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2018 
 
Imię i nazwisko 

___________________________________ 

Adres  _____ ____________________________________ 

_______________________________________________ 

Numer parafialny:   _______________________________  

  Odbiór osobisty w zakrystii 

  Wysyłka pocztą  
 
BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o zbadanie 
ważności małżeństwa. 
Spotkanie - po wcześniejszym uzgodnieniu daty 
w biurze parafialnym lub w zakrystii. 
 
BIESIADA KARNAWAŁOWA 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia 

udziału w Biesiadzie Szlacheckiej, która 

odbędzie się w sobotę, 16 lutego o godz. 

7:00pm w  King’s Hall Banquets,  przy 1000 N. 

Rohlwing Rd. Lombard, IL. Oprawa muzyczna; 

DJ Danny G.  Całkowity dochód z zabawy 

przeznaczony jest na spłatę długu budowy 

naszej świątyni. Bilety w cenie $80. 

 Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty 

Smoter (630) 740-2749 i pani Agnieszki 

Stankiewicz (630) 863-3933.  

Prosimy Panie, aby na tę zabawę upiekły 

pyszne ciasto. Bóg zapłać. 
 

 
 
REKOLEKCJE  DLA  KOBIET 
Siostry Dominikanki zapraszaja na rekolekcje 
dla Kobiet wszystkich stanow, ktore odbeda od 8 
-10 Marca. 
Sr. Joachima Celinska, OP 
Vocation Office 
Dominican Retreat Center 
9000 W. 81st Street 
Justice, IL 60458 
(708)458-3040 
www.sistersop.com 
https://www.facebook.com/Dominican-Sisters-of-
the-Immaculate-Conception/ 

http://www.sistersop.com/
https://www.facebook.com/Dominican-Sisters-of-the-Immaculate-Conception/
https://www.facebook.com/Dominican-Sisters-of-the-Immaculate-Conception/


 
 

Św. Błażej - na ból gardła 
  

Raz w roku podczas Eucharystii ma miejsce jeden z 
ciekawszych obrzędów. Po końcowej modlitwie 
kapłan  przygotowuje wiernych do udziału w 
specjalnym błogosławieństwie przemawiając: 
Prośmy Boga, który jest źródłem życia, o zdrowie 
gardła i o właściwe korzystanie z daru mowy, 
abyśmy go umieli używać na chwałę Bożą i pożytek 
ludzi. 
Św. Błażej, biskup Sebasty - miasta położonego na 
terenie dzisiejszej Turcji - umarł około 316 roku. 
Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. 
Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza 
przekazała pamięć o nim jako orędowniku i 
opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. 
Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie 
gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. 
Pod koniec Mszy świętej wierni otrzymują 
błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie 
od chorób gardła i języka. 
Po błogosławieństwo wierni najczęściej podchodzą 
do stopni ołtarza. Kapłan nie tylko wypowiada 
stosowne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema 
świecami. Warto sobie w tym dniu szczególnie 
uświadomić moc wiary. To ona decyduje o 
skuteczności sakramentaliów, do których Kościół 
zalicza błogosławienie gardeł. Są to znaki 
umacniające w nas łaski otrzymane w sakramentach 
i lepiej przygotowujące do ich przyjęcia. Tak więc nie 
ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie dotyk ma 
moc uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrznym 
znakiem naszej wewnętrznej ufności we 
wstawiennictwo św. Błażeja. 
Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych: 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały 
świat. Z miłości zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby 
leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając 
świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup, 
zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu 
łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, 
pobłogosław te świece i spraw, aby wszyscy 

wierzący za wstawiennictwem świętego Błażeja 
zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego 
innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli Tobie 
składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 
Kapłan kropi wodą święconą zgromadzonych oraz 
świece. Następnie wierni proszący o 
błogosławieństwo podchodzą do celebransa, który - 
posługując się świecami zgodnie z miejscowym 
zwyczajem - błogosławi ich mówiąc: 
Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i 
męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby 
gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. 

 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs przedmałżeński w  naszej 
parafii odbędzie się w dniach od 
20 do 23 marca  od środy do 
soboty). Spotkania będą się 
odbywać w Domu Prowincjalnym 
Towarzystwa Chrystusowego, 786 Sunset Ave 
Lombard, IL.  Kurs poprowadzi ks. Zygmunt 
Ostrowski SChr.. Zapisy w zakrystii po Mszach 
św. lub w biurze parafialnym 

„POLACY W CHICAGO – POLAKOM NA 
KRESACH”  V EDYCJA 

Drogi Rodaku! Z całego serca apelujemy! 

 - Kresy, to ziemie przez wieki związane z naszą 
tradycją i kulturą, które zostały odebrane Polsce siłą i 
terrorem. Za przesuniętą na zachód granicą pozostali 
tam nasi rodacy. To Polacy, którzy nigdy z ojczystej 
ziemi nie wyjeżdżając znaleźli się poza granicami 
Polski. 

- Piąty rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, która 
ma na celu pomoc rodakom zamieszkującym nasze 
dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, oraz 
wsparcie w zachowaniu polskiego dziedzictwa na 
tych terenach. 

- W trakcie kwesty można złożyć donację finansową 
lub dary: żywność (z długą datą ważności do 
spożycia), przybory szkolne, środki czystości i 
higieny. 

 - W tym roku nie będzie zbierana odzież. 

  Pamiętajmy i pomagajmy! 

 HARMONOGRAM ZBIÓRKI (po każdej Mszy św. w 
języku polskim): 

3 lutego – parafia Polskiej Misji o. Cystersów 

116 Hilton St., Willow Springs 

3 lutego – parafia Św. Jacka 

https://kosciol.wiara.pl/doc/490420.Sw-Blazej-na-bol-gardla


3636 W. Wolfram St., Chicago 

10 lutego – parafia Św. Trójcy 

1118 N. Noble St., Chicago 

17 lutego– parafia Polskiej Misji pw. Miłosierdzia Bożego 

21W411 Sunset Ave., Lombard 

17 lutego – parafia Św. Moniki 

5136 W. Nottingham Ave., Chicago 

 Związek Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych Koło Chicago 

Arkadiusz Cimoch 
tel.: (773) 817-4722 
http://nszchicago.com/ 
 

 
 
ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!  
Chór im. św. Jana Pawła II   
przy naszym  
Sanktuarium zaprasza 
młodzież, panie i panów do 
wzmocnienia Chóru. Z uwagi 
na powrót do Polski niektórych członków chóru, 
brakuje osób śpiewających. 

Prosimy o zgłaszanie się do pana organisty – 
Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284 
 

PIELGRZYMKA DO GRECJI 

KS. PROBOSZCZ 
MIROSŁAW SERDECZNIE  

ZAPRASZA NA 
PIELGRZYMKĘ „ 

GRECKIE SPOTKANIA 
ZE ŚWIĘTYM PAWŁEM 

ORAZ BAJECZNA 
WYSPA SANTORINI”  

 
TERMIN: 9/30 -10/11 2019 

W programie Filipia, Saloniki, zwiedzania 
Meteorów, Termopile, Mykena, Pireus, Wyspa 

Santorini, Ateny. 
 

ZAPISY: BLUE AMBER TRAVEL (847) 630 
3777,  www.blueamberttravel.com 

 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, która 
odbywa się od poniedziałku do 
czwartku od godziny 8:30am do 
6:30pm. W piątek adoracja 
rozpoczyna się od godziny 8:30am i trwa aż do 
soboty do godziny 5:30pm. W niedzielę 
rozpoczyna się o godzinie 8:00am i trwa do 
godziny 6:30pm.  
Całonocna adoracja odbywa się z piątku na 
sobotę.  
Osoby, które pragną adorować Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie jedną godzinę w 
tygodniu, prosimy o wypełnienie i oddanie 
deklaracji do koszyka, który jest w przedsionku 
naszego kościoła. Więcej informacji u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 
 

Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi

  
 

http://nszchicago.com/
tel:(847)%20630-3777
tel:(847)%20630-3777
http://www.blueamberttravel.com/


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... 

 
Młodzi chrześcijanie są 
zaczynem pokoju w 
świecie 

  

Papież Franciszek podsumował podczas  
audiencji ogólnej swoją wizytę apostolską w 
Panamie. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało 
dziś około 7 tys. wiernych. 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Dzisiaj będę z wami mówił o podróży apostolskiej, 
którą odbyłem w minionych dniach do Panamy. 
Zachęcam was, byście wraz ze mną dziękowali 
Panu za tę łaskę, którą zechciał On obdarzyć Kościół 
i lud tego umiłowanego kraju. Dziękuję panu 
prezydentowi Panamy oraz innym władzom, 
biskupom i dziękuję wszystkim wolontariuszom – 
było ich wielu - za ich ciepłe i rodzinne przyjęcie, 
które widzieliśmy także w ludziach, którzy przybyli 
zewsząd, by pozdrowić z wielką wiarą i 
entuzjazmem. 
Pewna rzecz wywarła na mnie wielkie wrażenie: gdy 
przejeżdżał papamobil ludzie brali w ramiona dzieci i 
wynosili je do góry, jakby chcąc powiedzieć: oto 
moja duma, to jest moja przyszłość i pokazywali 
dzieci. Było bardzo dużo dzieci oraz ojców i matek 
dumnych ze swoich dzieci. Pomyślałem: jakże wiele 
jest w tym geście godności! I jakże jest on wymowny 
w obliczu demograficznej zimy, którą przeżywamy w 
Europie. Dumą tej rodziny są dzieci. 
Zabezpieczeniem na przyszłość są dzieci. Zima 
demograficzna to coś trudnego! 
Motywem tej podróży były Światowe Dni Młodzieży, 
ale w spotkania z młodymi ludźmi włączyły się inne 
osoby z realiami kraju: przedstawiciele władz, 
biskupi, młodzi więźniowie, osoby konsekrowane i 
przebywające w domu dla chorych. Wszystko było 
jakby „zainfekowane” i „zharmonizowane” radosną 

obecnością młodzieży: było to święto dla niej i święto 
dla Panamy, a także dla całej Ameryki Środkowej, 
naznaczonej wieloma dramatami i potrzebującej 
nadziei, pokoju, a także sprawiedliwości. 
Ten Światowy Dzień Młodzieży był poprzedzony 
spotkaniem młodych należących do ludów 
rdzennych i afro-amerykańskich. Bardzo piękny gest. 
Zorganizowali pięciodniowe spotkanie młodych 
pochodzących z ludności rdzennej i 
afroamerykańskiej. Jest ich w tym regionie wielu. 
Otworzyli oni bramę dla Dni Światowych. I była to 
ważna inicjatywa, która pokazała jeszcze lepiej 
wieloaspektowe oblicze Kościoła w Ameryce 
Łacińskiej. Ameryka Łacińska jest mieszanką ludów i 
narodów. Następnie, wraz z przybyciem grup z 
całego świata, powstała wielka symfonia twarzy i 
języków, typowa dla tego wydarzenia. Postrzeganie, 
jak wszystkie flagi paradują razem, tańcząc w rękach 
radosnej młodzieży z powodu spotkania, to znak 
proroczy, znak, który sprzeciwia się dzisiejszej 
smutnej skłonności do konfliktowych nacjonalizmów, 
które wznoszą mury i zamykają się na 
powszechność, na spotkanie między narodami. Jest 
znakiem, że młodzi chrześcijanie są zaczynem 
pokoju w świecie. 
Te Światowe Dni Młodzieży miały silny akcent 
maryjny, ponieważ ich tematem były słowa Dziewicy 
skierowane do anioła: „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa!”  Łk 1,38). 
Wzruszające było słuchanie tych słów 
wypowiadanych przez przedstawicieli młodzieży z 
pięciu kontynentów, a przede wszystkim 
dostrzeżenie, jak te słowa jaśnieją na ich twarzach. 
Dopóki będą nowe pokolenia, zdolne do mówienia 
Bogu „oto jestem”, dopóty będzie dla świata 
przyszłość. 
Jednym z etapów Światowych Dni Młodzieży jest 
zawsze Droga Krzyżowa. Pójście wraz z Maryją za 
Jezusem niosącym krzyż, jest szkołą życia 
chrześcijańskiego: tam uczymy się cierpliwej, 
milczącej, konkretnej miłości. Wyznam wam: bardzo 
lubię odprawiać nabożeństwo Drogi Krzyżowej, bo 
jest to pójście z Maryją za Jezusem. Aby to czynić w 
dowolnym momencie, zawsze nosze ze sobą 
kieszonkową Drogę Krzyżową, którą podarowała mi 
pewna osoba bardzo apostolska w Buenos Aires. A 
kiedy mam czas, biorę ją i podążam Drogą 
Krzyżową. Odprawiajcie Drogę Krzyżową, bo jest to 
naśladowanie Jezusa wraz z Maryją drogą krzyża, 
gdzie On za nas, dla naszego odkupienia, oddał swe 
życie. Na Drodze Krzyżowej uczymy się miłości 
cierpliwej, milczącej i konkretnej. 
W Panamie młodzi ludzie wraz z Jezusem i Maryją 
nieśli brzemię sytuacji wielu cierpiących braci i sióstr 
w Ameryce Środkowej i na całym świecie. Jest wśród 
nich wiele młodych ofiar różnych form zniewolenia i 
ubóstwa. W tym sensie wydarzeniami bardzo 
znamiennymi była liturgia pokutna, którą 

https://papiez.wiara.pl/doc/5319315.Mlodzi-chrzescijanie-sa-zaczynem-pokoju-w-swiecie


sprawowałem w domu poprawczym dla nieletnich 
oraz odwiedzając dom „Miłosiernego Samarytanina”, 
goszczącym osoby dotknięte HIV/AIDS. 
Kulminacją Światowego Dnia Młodzieży i całej 
podróży były czuwanie i Msza św. z młodymi. 
Podczas czuwania na tym polu pełnym młodych, 
którzy czuwali, tam spali, a o 8 rano uczestniczyli we 
Mszy św. – podczas czuwania został podjęty na 
nowo żywy dialog ze wszystkimi młodymi, 
nastawionymi entuzjastycznie, a także zdolnymi do 
milczenia i słuchania. Przechodzili od entuzjazmu do 
słuchania i modlitwy w milczeniu. Zaproponowałem 
im Maryję jako tę, która w swojej małości, bardziej 
niż ktokolwiek inny „wpłynął” na dzieje świata: 
nazwaliśmy ją „osobą wpływową Boga”. W jej „fiat” 
odzwierciedliły się piękne i mocne świadectwa 
niektórych ludzi młodych. W niedzielę rano podczas 
wielkiej celebracji eucharystycznej przemówił 
ponownie do młodzieży świata Zmartwychwstały 
Chrystus, z mocą Ducha Świętego, wzywając ją do 
życia Ewangelią w dniu dzisiejszym, ponieważ 
młodzi nie są „jutrem”. Nie są „dzisiaj” dla „jutra”. Nie 
są „międzyczasem”, lecz są dniem dzisiejszym, 
„teraz” Kościoła i świata. I odwołałem się do 
odpowiedzialności dorosłych, aby nowym 
pokoleniom nie zabrakło edukacji, pracy, wspólnoty i 
rodziny. I to ma teraz znaczenie kluczowe w obecnej 
sytuacji na świecie, ponieważ tych rzeczy brakuje. 
Wykształcenia, czyli edukacji. Praca: ilu młodych 
ludzi jej nie ma ... Wspólnoty: aby czuli się przyjęci w 
rodzinie, w społeczeństwie. 
Spotkanie ze wszystkimi biskupami Ameryki 
Środkowej było dla mnie chwilą szczególnej 
pociechy. Razem daliśmy się pouczyć świadectwem 
świętego biskupa Oskara Romero, aby coraz lepiej 
nauczyć się „odczuwania z Kościołem” – to było jego 
dewizą biskupią – będąc blisko młodych, ubogich, 
kapłanów, świętego wiernego ludu Bożego. 
I mocną wartość symboliczną miała konsekracja 
ołtarza odrestaurowanej katedry Matki Bożej 
Starszej (Santa Maria La Antigua) w Panamie. Była 
zamknięta przez siedem lat z powodu prac 
restauracyjnych. To znak odkrytego na nowo piękna, 
na chwałę Boga oraz dla wiary i święta Jego ludu. 
Krzyżmo konsekrujące ołtarz, jest tym samym, które 
namaszcza ochrzczonych, bierzmowanych, 
kapłanów i biskupów. Niech rodzina Kościoła w 
Panamie i na całym świecie czerpie z Ducha 
Świętego nieustanie nową płodność, by była 
kontynuowana i poszerzała się na ziemi pielgrzymka 
młodych uczniów - misjonarzy Jezusa Chrystusa. 
Dziękuję. 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Dzieci zapraszamy na spotkania Oazy 
Dzieci Bożych, które odbywają w 
czwartki o godz. 18:30 w Centrum 

Pastoralnym: 
w 1 i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące 
ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Opiekunem 
ministrantów jest ks. Piotr Janas SChr. 
 
SCHOLA DZIECIĘCA  ”Boże Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną 
śpiewać w scholi dziecięcej, na próby, 
które odbywają się w każdą środę od 
6:45 do 7:45pm w Centrum 
Pastoralnym.  Scholę prowadzi p. Iwona Helinski, a 
opiekunem jest ks. Piotr Janas. 
 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby 
odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:30pm w kościele. Scholę 
prowadzi  p. Bartek Cieżobka. 
 
MŁODZIEŻ  
Na spotkania młodzieżowe 
zapraszam w środy po Mszy Świętej 
wieczornej ok. 
7.4 pm do Centrum Pastoralnego. W 
tym roku spotkania odbywają się w dwóch grupach: 
młodszej 12-1  lat i starszej 16+. Ze względu na 
Kolędę nie ma spotkań w miesiącu styczniu.  
Najbliższe spotkanie odbędzie się 13 lutego 
godz. 7.00pm. Zapraszam na nie obie grupy 12-15 
i 16+. Głównym punktem będzie wspólna Msza 
św. w języku angielskim. 
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi.  Aktualne 
informacje znajdziecie zawsze na FB: 
http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: 
Lombard - Młodzież). 
Ks. Tomasz Pietrzak SChr  
KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla 
starszej młodzieży pracującej i 
studiującej odbywają się w niedzielę, 
po Mszy świętej o godz. 7:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. Ludzi młodych, pragnących 
żyć duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie 
zapraszamy na spotkania.  
Harmonogram spotkań: 
Pierwsza Niedziela: Spotkanie z Jezusem 
Eucharystycznym w Kaplicy Siostry Faustyny!!! 
Druga Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!  
Trzecia Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie 

http://bit.ly/2w65Pow


widziałeś. 
Czwarta Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.   
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia towarzyszy 
Liturgii Mszy świętych i różnych nabożeństw. 
Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała 
się w przeżywanie młodzieżowych 
niedzielnych Mszy świętych o godz. 
7:00pm. Próby zespołu odbywają się we 
wtorki o godz. 8:00pm. Zespół prowadzi p. Jacek 
Krępulec:  630)20 -48 1. Opiekunem zespołu jest 
ks. Proboszcz. 
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  
W każdy czwartek nasze spotkania 
rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 
7:00pm w Kościele. Druga część 
spotkania po Mszy św. odbywa się 
albo w Kościele albo w Centrum Pastoralnym 
 podczas Mszy św. zostanie podane miejsce 
spotkania) i trwa od ok. godz. 7.50pm do ok. 
9.00pm. Pod koniec każdego spotkania może 
nastąpić dzielenie w grupach. 
Nasza formacja duchowa pozwala odkrywać nam 
nasze charyzmaty, by dzielić się nimi w małych 
wspólnotach – rodzinie jak i z całym Kościołem. 
Pragniemy wzrastać dla większej chwały Bożej i 
odnajdować Boga w naszej codzienności. Naszej 
formacji przyświeca maksyma św. Ignacego Loyoli: 
Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie 
i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę. 
 
Na najbliższe spotkanie zapraszam 14 lutego. 
Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 7.00pm., a po 
konferencja na temat: Duchowość – czym jest i 
po co. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 
 
LEKTORZY 
Słowo Boże jest istotnym elementem 
życia i wzrostu duchowego 
chrześcijanina. Właściwe jego 
odczytanie i przekazanie wiernym 
pomaga w głębszym przeżyciu Eucharystii. Lektorzy 
naszej Parafii czytają Słowo Boże w czasie liturgii 
niedzielnej i świątecznej.  Osobą odpowiedzialną za 
lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel. 
(773) 505-7442. Opiekunem duchowym jest ks. 
Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności 
podejmuje dzieło modlitewno - 
charytatywne w intencji osób 

potrzebujących troski, pomocy i towarzyszenia im w 
trudnościach i problemach życia. Kontakt:  630) 268-
8766. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy modlitewnej 
Margaretka codziennie modlą się za 
kapłanów. Spotkania grupy odbywają 
się w każdą ostatnią niedzielę 
miesiąca po Mszy świętej o godz. 
9:00am. Opiekun grupy: ks. Tomasz Pietrzak SChr.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po 
wieczornej Mszy świętej (8:00pm) 
w Centrum Pastoralnymi. Najbliższe spotkanie 
odbędzie się w poniedziałek 4 lutego o godzinie 
8:00pm.Zaprasza ks. Piotr Janas 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 panem organistą Zbigniewem Blicharzem: .773 -
616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. 
Proboszcz. 
 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w poniedziałki 
o godz. 7:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Zapraszamy dzieci, 
młodzież oraz dorosłych grających 
na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze szeregi. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem, p. 
Mirosławem Bogun, tel. (708) 404-7378. Opiekę 
duchową nad orkiestrą sprawuje ks. Proboszcz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają przychodzących, 
wskazują wolne miejsca w ławkach, 
troszczą się o zbieranie kolekty. 
Mężczyzn, którzy pragnęliby zostać 
marszałkami prosimy o kontakt z panem 
Stanisławem Bujakiem, tel.  630)  43-2156. 
 
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 6:00 rano; piątek od 
7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest nieczynna. 
Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, e-mail: 
pdw10@sbcglobal.net. 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
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GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup 
Żywego Różańca odbywa się w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy 
świętej o godz. 9:00am w kaplicy Św. 
Faustyny, natomiast Dziecięcego Koła 
Różańcowego po mszy świętej o godz. 11:00am w 
Bibliotece Verbum. 
 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał jako efekt rekolekcji, które 
odbyły się w 2001 roku w Gdańsku - 
Oliwie. Rekolekcje zdominowane były 
modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie 
relacji rodzice - dzieci. Także i w naszej 
Parafii powstała idea modlitwy rodziców za 
dzieci. Rodzice pragnący dołączyć się do tej 
Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z 
panią Beatą, tel.:  773)  44- 031. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Piotr Janas SChr. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 7 
lat do zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz.  :00pm - 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzony 
jest przez panią Irenę Jarocińską:  630) 776-5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy.  
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii Poradnictwo 
Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na 
spotkanie można umówić się telefonicznie, dzwoniąc 
(630) 582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca po 
mszy świętej o godz. 6:00pm odbywa 
się spotkanie modlitewne Straży 
Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekunem 
grupy jest ks. Piotr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i 
szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa się 
we wtorek o godz. 8:00pm, w Centrum 
Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 
GRUPA AL-ANON 

Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy – 
przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają 
się w każdy czwartek o godz. 8:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 442-
3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych 
zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło: 630) 
6249764 
 
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 –    kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
S CHAR organizuje Warsztaty Rozwoju 
Duchowego, których opiekunem duchowym jest ks. 
Mirosław Stępień SChr. 
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek 
miesiąca w Centrum Pastoralnym. 

OGŁOSZENIA DROBNE  

 Potrzebna osoba z wykształceniem księgowym i 
minimalnym doświadczeniem do działu 
podatkowego w międzynarodowej korporacji w 
Broadview, IL. Kontakt: Joanna: (847) 338-1256, 
dzwonić po  :00pm 

 Opiekunka z doświadczeniem i dobrymi 
referencjami poszukuje pracy do opieki osób 
starszych (5 lub 7 dni w tygodniu z 
zamieszkaniem). Kontakt: Krystyna: (773)314-
7835 

 Potrzebna pani do serwisu sprzątającego z 
samochodem lub bez, okolice GlenEllyn, 
Lombard, Addison. Kontakt: Helena: (630)661-
0015 

 Wynajmę ładne wyremontowane mieszkanie w 
Schaumburg. 2 bd 1.5 bth. Fremd HS, Harper 
Collage, blisko Woodfield. Kontakt: Marcin:   

( 630)306-8455 
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