
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 potrze-
bują zaświadczenia, aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamiesz-
kania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do biura parafialnego. 

Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz 
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz 
ks. Lesław Prebendowski SChr – wikariusz 
ks. Józef Siedlarz SChr – wikariusz 
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 
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 

 

 

W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o istocie Bożej. Koniecznie 

chciałam zgłębić i poznać, kto jest ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany 

jakoby w zaświaty, ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła 

jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i 

okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem z 

morza jasności nieprzystępnej nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z 

ranami jaśniejącymi - a z onej jasności było słychać głos taki: Jakim jest Bóg w 

istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. - Jezus mi 

powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. Po chwili Jezus 

zakreślił ręką znak krzyża i znikł. (30) 
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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 
Przedstawiciel Młodzieży 
Tomasz Jurek (224)202-4567 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
21W411 Sunset Ave., Lombard, IL 60148 
tel.: 1-630-268-8766; fax: 1-630-268-8712 
e-mail: parafia@milosierdzie.us; 
www.milosierdzie.us 
 

Biuro parafialne 
Od poniedziałku do piątku w godz. 10am–5pm. Należy 
dzwonić pod numer 630-268-8766 w celu ustalenia godziny 
spotkania.  

https://www.google.com/maps/dir/''/parafia+w+lombard/@41.9005893,-88.1120797,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x880e52d2446c2d99:0x6e1ae2447c9eb255!2m2!1d-88.0420398!2d41.9006106
tel:1-630-268-8766
mailto:parafia@milosierdzie.us


Pierwsze czytanie: Iz 5,1–7 
Psalm: Ps 80 
Drugie czytanie: Flp 4,6–9 
Ewangelia: Mt 21,33–43  

27 Niedziela zwykła - 4 października  
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am +Mateusz Gumula w 3 rocz. śmierci 
9:00am +Agnieszka Bogdańska w 1 rocz. śmierci 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Amelii i Honoratki 

Rechul w 4 rocz. urodzin 
1:00pm O Boże błogosławieństwo Diany i Sławomira 

Fortuna w 17 rocz. ślubu oraz dla Ewy i Tadeusza 
Chmiel w 40 rocz. ślubu 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania  kapłańskie i zakonne 
 

Poniedziałek – 5 października, św. Faustyny 
8:00am Za parafian 
8:00am Dziękczynna za 35 lat małżeństwa Katarzyny i 

Włodzimierza Noga 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm +Kazimierz Kurpiel w 1 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 6 października  
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm +Marek Malec 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Świech 
 

Środa  - 7 października, NMP Różańcowej 
8:00am +John Tran 
7:00pm +Marian Budzik 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm +Jan Obora w 8 rocz. śmierci 
 

Czwartek – 8 października 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski  w dniu 54 rocz. 

ślubu Małgorzaty i Andrzeja Witaszek 
8:00am +Rozalia Sikora i za zmarłych z rodziny Sikora 
7:00pm +Paweł Sikora 
7:00pm +Marian Budzik 
 

Piątek – 9 października 
8:00am +Stanisław Giba i za zmarłych z rodziny Giba 
8:00am +Wanda Wołowiec w 5 miesięcy po śmierci 
8:00am O powrót do zdrowia i opiekę NMP dla Beaty 

Tulidziej 
7:00pm +Paweł Sikora 
 

Sobota – 10 października 
8:00am +Dariusz Konopka w 1 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Mazur w 

27 Niedziela Zwykła -  Mt 21,33–43 
Dzierżawcy Bożej winnicy 
Szukałem miejsca na wakacje z dziećmi w kłodzkich górach. 
Zlokalizowałem na mapie. Pojechałem. W terenie nie 
mogłem się coś zorientować. Wsi po prostu nie było. Sprawę 
wytłumaczył mi pewien starszy proboszcz. Otóż po wojnie na 
Śląsk przybyli nowi ludzie, którzy nie czuli się u siebie. 
Gdzieniegdzie przybrało to formę przerażającą. Wystarczyło 
zdjąć blachę z dachu, pojechać z nią do Wrocławia, 
sprzedać. Za uzyskaną gotówkę można było kupić kolejny 
dom. Zdjąć blachę, pojechać z nią do Wrocławia, sprzedać... 
Aż wieś przestała istnieć. Nie, nie o powojenne rozliczenia mi 
tu chodzi. Siedząc na pniaku w miejscu nieistniejącej już 
wioski myślałem o całym świecie. O tym, jak to człowiek 
czuje się w przedziwny sposób kolonizatorem świata. A 
kolonizator ma to do siebie, że korzysta, eksploatuje, 
wydziera co się da. Nastawiony jest na przetrwanie i doraźny 
zysk. Ale nie dba o dobro kraju. Dziwne, ale nawet „u siebie” 
człowiek potrafi być bezlitosny dla świata. Giną nie tylko 
puszcze Amazonii, w Polsce idą pod piłę całe połacie lasów. 
Kominy wyrzucają miliony ton pyłów i klimat Ziemi zaczyna 
się niebezpiecznie zmieniać. Odkrywki brunatnego węgla 
niszczą ziemię. Góry śmieci wysypywane są gdziekolwiek. 
Jakby jutro miał być potop i jedna kupa gruzu więcej nic tu 
już nie znaczy. Eksperymentuje się na genetycznym 
materiale bakterii i wirusów – i być może tu jest początek tak 
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dniu 88 urodzin 
 

28 Niedziela zwykła - 11 października  
6:00pm (sobota) +Paweł Sikora 
7:00am +Kazimierz Błachut 
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Sary i Krzysztofa Piaseckich w 7 rocz. ślubu 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Anny i Damiana 

Mazur w 17 rocz. ślubu  
1:00pm Dziękczynna MB Różańcowej 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Paweł Sikora 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-04
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-04
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-04
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-10-04


nowych, a groźnych chorób. Nawet ludzkie życie staje się 
elementem przetargu – czasem ekonomicznego, czasem 
politycznego. Człowiek – konkwistador świata. Liczy się zysk. 
Nie liczy się dobro. Nie ważne jest jutro. Nawet człowiek nic 
nie znaczy. 
A Jezus opowiedział dziś przypowieść o winnicy. Zabolało to 
arcykapłanów i starszych ludu, zrozumieli oskarżenie. 
Odczytuję te słowa jako ostrzeżenie także pod naszym 
adresem. Nie jesteśmy właścicielami, lecz dzierżawcami 
świata. Gdybyśmy chcieli zachowywać się przynajmniej jak 
odpowiedzialni właściciele, a nie bezmyślni i bezduszni 
kolonizatorzy! Człowiek w wieku nauki i techniki poczuł się 
wielki – jakby nigdy przedtem w historii świata. Ziemia 
„zmniejszyła się” dzięki łączności i komunikacji. Wiele 
żywiołów zostało ujarzmionych. Człowiek wystarcza sam 
sobie. Dlatego poczuł się panem świata. Bóg „stał się 
niepotrzebny”. Liczyć się z Nim? Po co? – Odpowiadają 
kolonizatorzy świata. 
Dzierżawcy muszą płacić czynsz. Część owocu ich pracy 
należy się „panu winnicy”. Bóg nie oczekuje, jak mniemał 
prehistoryczny człowiek, ofiar z ludzi, ze zwierząt czy zbóż. 
Już prorocy napominali: „Co mi po mnóstwie waszych ofiar? 
Syt jestem całopalenia kozłów, krew wołów i baranów mi 
obrzydła. Kto tego żądał od was?” (Iz 1,11-13). „Czynszem” 
dla Boga jest dobro naszych czynów. „Miłości pragnę, nie 
krwawej ofiary” – woła prorok (Oz 6,6). Jest to „czynsz” 
niewymierny, nieprzeliczalny na jakiekolwiek wartości 
ekonomiczne. A jednak! A jednak dzierżawcy Bożej winnicy, 
powiada Jezus, nie tylko nie chcą czynszu płacić, ale jeszcze 
spiskują, jakby wejść w posiadanie intratnej majętności. 
Wykluczyć Boga z rachunku ziemskich spraw to mało – 
trzeba jeszcze okrzyknąć się suwerenem, panem, 
właścicielem świata! Każdy czyni to nieco inaczej. Jeden, 
będąc właścicielem paru hektarów lasu, patrzy, by z jak 
największym zyskiem sprzedać drewno. Drugi wysypał 
niedawno przyczepę gruzu na pobocze szosy. Typowe dla 
kolonizatora, głupiego kolonizatora. Inny pilnuje swego 
zysku, nie bacząc, że jego fabryczka czy ferma utrudnia 
życie otoczeniu. Ktoś znów czuje się panem Polski i tak 
lawiruje pomiędzy polityką i interesem (prywatnym 
oczywiście), że cały kraj dałby w zastaw, by swego dopiąć. 
A kim są ci, którzy obracając na wszelkie strony paragrafami 
prawa, ustanawiają siebie panami ludzkiego życia i 
„zezwalają” na pozbywanie się niewygodnych dzieci? 
Typowe dla bezdusznych kolonizatorów, którym mieszkańcy 
zawłaszczonych ziem stoją na przeszkodzie. Tacy ludzie nie 
są gospodarzami kraju, w którym żyją. Czy warci są, by im 
wydzierżawić kawał Bożej winnicy? Czy zechcą wnieść 
czynsz dobrych uczynków do Bożego skarbca? Wątpię. 
Wiem że i Kościół nie wolny jest od ludzi, którzy okazują się 
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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.  
 

Wrześniowe ofiary 
Składka niedzielna: $33,501.00 

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... 

nieuczciwymi dzierżawcami Bożych włości. Toż to już 
apostoł Piotr pisał: „...paście stado Boże, strzegąc go nie pod 
przymusem... nie ze względu na niegodziwe zyski” (1P 5,1-
4). Widać, że problem już wtedy był aktualny. 
Jakim spokojem tchną słowa Apostoła Pawła: „O nic się 
zbytnio nie troskajcie. A pokój Boży będzie strzegł waszych 
serc i myśli. Wszystko co jest prawdziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste... Czyńcie to... a Bóg pokoju będzie 
z wami”. Pokój w sercu ludzi świadomych, że są cząstką 
Bożego świata, że wszystkie swe dokonania złożą kiedyś w 
ręce Boga. Pokój ludzi umiejących lokować dobro swych 
czynów w skarbcu Pana całej ziemi. Pokój ludzi, którzy 
wiedzą, że z tego skarbca korzystać będą w wieczności bez 
końca. ks. Tomasz Horak 

http://www.milosierdzie.us
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Chrzest 
Informacje na temat chrztu w 
naszej parafii można znaleźć na 
tablicy ogłoszeń w kościele oraz 
na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/chrzest/. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w 
sobotę, 10 października : 
Zuzanna Wols, Amelia Babiński; 
w niedzielę, 11 października: 
Annabella Magdalena Szawiński, 
Michael Stolarz, Szymon Sikora, 
Karolina Joanna Topala; w sobotę, 17 października: Kevin 
Ryndak; w sobotę, 24 października; Anna Carolina Loss; w 
niedzielę, 25 października: David Paul Przybylski, Patryk 
Zabłocki, Julianna Szela, Maximilian Kmiecik. 
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowaniu dzieci w wierze. 
 

Bierzmowanie 
Termin Bierzmowania:  
 24 października 2020 szkoły: 

•  Addison - 11am  
•  Schaumburg - 3pm 

  31 października 2020 szkoła św. 
Faustyny: 

•  8A-piątek i 8B-piątek - 11am 
•  8A-sobota i 8B- sobota - 2pm 

 7 listopada 2020: 
•  8C-sobota (szkoła św. Faustyny) - 11am 
• osoby indywidualne - 2pm 
 

Pierwsza Komunia  
 Pierwsza Komunia ś. dla dzieci ze 

szkół: Schaumburg, Itasca, Naperville 
odbędzie się 17 października 2020 
roku. 

 

Ministranci 
Chłopcy, którzy chcieliby zostać 
ministrantami proszeni są o zgłoszenie 
się do ks. Krzysztofa. Zbiórki odbywają 
się  w II i IV wtorek miesiąca o godz. 
6pm.  
W I wtorek miesiąca o godz. 7pm jest 
Msza św. dla wszystkich ministrantów, 
kandydatów i ich rodzin. 

Zespół dziecięcy „Boże perełki” 
Zespół dziecięcy „Boże perełki rozpoczął 
już swoje próby.  
 Spotkania dla młodszej grupy (do 

kl. III) odbywają się w II i IV środę 
miesiąca o godz. 6:30pm w 
Centrum Pastoralnym. 

 Spotkania dla starszej grupy (od kl. IV do VII) odbywają 
się w I i III środę miesiąca o godz. 6:30pm w Centrum 
Pastoralnym. 

 W V środę miesiąca spotkanie jest dla obu grup. 
 
Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewać razem 
z nami. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu, która odbywa się od 
poniedziałku do piątku od godz. 8:30am do 
6:30pm, w soboty do godz. 8:30am do 
5:30pm.  

Spłata długu: $30,158.00 
Pledges: $820.00 
Sklepik: $558.00 
Kawiarenka: $700.00 
Duszpasterstwo młodzieży: $3,703.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

Sakrament małżeństwa 
Do sakramentu małżeństwa przystąpią 
10 października: Sylwia Cachro i 
Paweł Mirek; 23 października: 
Justyna Pogorzelska i  Maciej 
Kukliński.  
 

Przystępujących do sakramentu 
małżeństwa powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy 
wielu łask Bożych na nowej drodze życia. 



OAZA DZIECI BOŻYCH 
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które 
odbywają się w czwartki o godz. 6:45pm w Centrum 
Pastoralnym. Opiekun: s. Małgorzata Polańska MChR (248)
505-4140. 
 
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 
7pm w Centrum Pastoralnym. Scholę prowadzi Jolanta 

Frąckiewicz i Natalia Sakowicz. Opiekun: ks. Krzysztof 
Janicki SChr. 
 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i lubiącą śpiewać 
zapraszamy do scholii młodzieżowej. Próby odbywają się w 
czwartki o godz. 8pm w kościele. Scholę prowadzi Bartek 
Cieżobka. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr. 
 
MŁODZIEŻ 
Młodzież ma spotkania w środy Centrum Pastoralnym o 
godz. 7:45pm. Zakończenie ok. 9pm. Opiekun: ks. Lesław 
Prebendowski 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.  
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com. Opiekun: ks. Józef 
Siedlarz SChr. 
 
ZESPÓŁ MISERICORDIA 
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św. i 
nabożeństwom. Próby zespołu odbywają się we wtorki o 
godz. 8pm. Zespół prowadzi Jacek Krępulec: (630)205-
4851. 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. Lesław Prebendowski  
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. Mirosław Stępień SChr. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy modlitewnej Margaretka 
codziennie modlą się za kapłanów. Spotkania grupy 
odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 
św. o godz. 9am. Opiekun: ks. Lesław Prebendowski  SChr.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy św. (8pm) w 
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Bezpłatne porady prawne 
Porady prawne dotyczą możliwo-
ści rozpoczęcia kościelnego proce-
su o zbadanie ważności małżeń-
stwa. Spotkanie odbywa się w biu-
rze parafialnym lub w zakrystii - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty - 
zainteresowanych prosimy o tel. do 
biura parafialnego: (630)268-8766. 

Nabożeństwa październikowe 
W miesiącu październiku nabożeństwa 
różańcowe odbywają się w naszej parafii 
w następującym porządku:  
 dla dzieci w środę o godz. 6pm na 

placu za Centrum Pastoralnym;  
 dla dorosłych od poniedziałku do 

piątku i w niedzielę o godz. 6:30pm; 
w soboty o godz. 5:30pm. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Błogosławieństwo zwierząt 
W niedzielę, 4 października, o godzinie 6pm, 
przy figurze św. Franciszka, odbędzie się bło-
gosławieństwo zwierząt. Serdecznnie zapra-
szamy do wspólnej modlitwy. 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


Centrum Pastoralnym. Opiekun: ks. Józef Siedlarz 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. 
Krzysztof Janicki 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. 
 
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. Zgłoszenia i szczegóły u Doroty, e-mail: 
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, natomiast Dziecięcego Koła 
Różańcowego po Mszy św. o godz. 11am w Bibliotece 
Verburm. 
 
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. 
 
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. Zespół prowadzi 
Irena Jarocińska: (630)776-5401. 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z problemami małżeńskimi  i 
wychowawczymi, w których szukamy kompetentnej pomocy. 

• Do wynajęcia duży pokój z łazienką w Wood Dale. Kon-
takt: Grażyna (773)682-0104 

Dlatego jest otwarte w parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym 
służą Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się tel: 
(630)582-1505. 
 
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. Józef Siedlarz SChr. 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz pomocy oraz 
wsparcia, przyjdź na spotkanie, które odbywa się we wtorek 
o godz. 8pm, w Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni 
wtorek miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. Kontakt: 
(773)848-1821. 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA” 
W II soboty miesiąca o godz. 3pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków Klubu Seniora. 
Wszystkich chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna 
Zygadło (630)6249764. 
 
BIBLIOTEKA „VERBURM” 
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, 
których opiekunem jest ks. prob. Mirosław Stępień SChr. 
Spotkania odbywają się w II i IV piątek miesiąca w Centrum 
Pastoralnym. 
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