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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. 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

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.

W pewnej chwili powiedział mi Jezus: Opuszczę ten dom…, ponieważ są w nim
rzeczy, które Mi się nie podobają. I wyszła Hostia z tabernakulum i spoczęła na
rękach moich, a ja z radością włożyłam ją do tabernakulom. Potwórzyło się to druga
raz, a ja uczynila z nią to samo, jednak powtórzyło się to trzeci raz, ale Hostia
przeminiła się w żywego Pana Jezusa. I rzekł do mnie Jezus: Ja dłużej tu nie
zostanę. A w duszy mojej nagle obudziła się moc miłości ku Jezusowi i
powiedziałam: A ja nie puszczę Cię Jezu, z domu tego. I znowu znikł Jezus, a Hostia
spoczęła na rękach moich. Znów włożyłam ją do kielicha i zamknęłam w
tabernakulum. I pozostał z nami Jezus. Starałam się przez trzy dni odprawić adorację
wynagradzającą. (44)
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30 Niedziela zwykła - 25 października
6:00pm (sobota) ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
7:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Anatola i Sebastiana z ok. 8 urodzin
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii i Władysława
Mucek z ok. 41 rocz. ślubu
11:00am ++Franciszka i Władysław Krzyżanowscy
1:00pm +Halina Radlińska w 1 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Paweł Sikora

7:00am Za zmarłych z rodziny Bargielskich, Dabrowskich i
Mierzejwskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
9:00am Za zmarłych z rodziny Marszałek
11:00am O Boże błogosławieństwo w 16 rocz. urodzin
Szymona
1:00pm Za zmarłych członków Towarzystwa Chrystusowego
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne

Poniedziałek – 26 października
8:00am Za parafian
7:00pm ++Filip Skibiński i Wiesława
7:00pm +Paweł Sikora
7:00pm +Luco Berlingerio
Wtorek – 27 października
8:00am +Marianna Bargielska
7:00pm Marian Chlebowicz
7:00pm ++Andrzej i Elżbieta Bryja
7:00pm +Paweł Sikora
Środa - 28 października, św. Szymon i Juda Tadeusz, Ap
8:00am +John Tran
7:00pm ++Katarzyna, Józef, Stanisław i Zbigniew Skowron
7:00pm +Paweł Sikora
7:00pm O dar wiary i dary Ducha Św. dla Adriany
Czwartek – 29 października
8:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji
7:00pm +Franciszek Matras
7:00pm +Paweł Sikora
7:00pm +Alfred Kołodziej
Piątek – 30 października
8:00am +Wiesław Chełpa
8:00am O nawrócenie Juna
8:00am Za zmarłych z rodziny Klimaszewskich i
Zakrzewskich
7:00pm +Jan Małyszko

Sobota – 31 października
8:00am +Elżbieta Dziedziak
1 Listopada - Dzień Wszystkich Świętych
6:00pm (sobota) ++Marianna i Aleksander Gęślicki
6:00pm (sobota) +Regina Ziobrowska

Pierwsze czytanie: Wj 22, 20-26
Psalm: Ps 18
Drugie czytanie: 1 Tes 1, 5c-10
Ewangelia: Mt 22, 34-40

Dzień Wszystkich Świętych - Mt 22, 34-40

Świadkowie błogosławieństw

W radosną Uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy Kościół
głosi trudne błogosławieństwa Jezusa, postawmy sobie
pytanie, które Ojciec Święty Jan Paweł II sformułował
następująco: „Czyż Święci są po to, aby nas zawstydzać?”.
Odpowiedź brzmiała: „Tak. Mogą być i po to. Czasem
konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć
człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub
odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości... Ażeby
zaświadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o
Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym... Świadczyć
o powołaniu, jakie człowiek ma w Bogu„ (Tarnów, 10
czerwca 1987 r.). Odkrywamy więc dzisiaj na nowo więzy,
które łączą nas ze Świętymi i Błogosłwionymi w niebie.
Wyznajemy wiarę w Świętych Obcowanie, mając nadzieję,
że i my – wsparci mocą Ducha Świętego – osiągniemy pełną
dojrzałość w wierze i „będziemy podobni do Boga, bo
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ujrzymy Go takim, jaki jest” (1 J 3,2).
Co roku we wspólnocie wiary Kościoła jesteśmy świadkami
wyniesienia na ołtarze wielu Świętych i Błogosławionych. Ze
św. Janem Apostołem możemy zapytać: „Ci przyodziani w
białe szaty, kim są i skąd przybyli?”. I potwierdzamy, że –
podobnie jak my – byli i są ludźmi odkupionymi przez Krew
Baranka, wyrastającymi ze śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. To Duch Święty, który spoczął na nich,
doprowadził ich do całej prawdy o Jezusie i dał im udział w
Jego pełnej chwale. Ten sam Duch Święty został nam dany
w momencie chrztu, a potwierdził swoją moc w sakramencie
bierzmowania, abyśmy w Nim osiągnęli pełną wolność i
chwałę dzieci Bożych. I ten sam Duch Prawdy i Świętości w
naszych czasach zatrzymał się nad postacią Edyty Stein,
córki wiary Abrahama, Izaaka i Jakuba, świadka „przejścia
wiary” ku Chrystusowi. Poprzez ciemności wiary i wiedzy,
poszukiwanie prawdy na różnych drogach doszła do
niezwykłego przekonania: „Gdy się patrzy na rzeczy po
Bożemu – nie ma przypadków. Całe moje życie, aż po
najdrobniejsze szczegóły, jest z góry nakreślone w planach
Opatrzności Bożej i układa się przed wszystko widzącym
okiem Boga w doskonałą i sensowną całość”. Wiedziała
także, że nie można mówić o prawdziwym pójściu za
Chrystusem i świadczeniu o prawdzie Jego błogosławieństw
bez drogi krzyżowej. Dlatego w życiu konsekrowanym
dostrzegła „drogę ofiarowania swojego człowieczeństwa
Chrystusowi”, a w trudnej tajemnicy prześladowania narodu
żydowskiego widziała „walkę przeciwko człowieczeństwu
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, narodzonego z Maryi
Dziewicy, Żydówki z Nazaretu”.
Chciałbym przypomnieć moją pielgrzymkę do ziemi Jezusa i
Maryi. W programie znalazła się również wizyta w szlifierni
diamentów, z których słynie Izrael. W czasie projekcji filmu
„Kraina diamentów” uderzyły mnie cztery warunki decydujące
o jakości tego drogocennego kamienia: cięcie, przejrzystość,
waga, miejsce wydobycia. Dlaczego o tym wspominam?...
Otóż nazwisko Stein w języku niemieckim znaczy kamień...
Warunki zdobywania „dojrzałości w wierze Boga Abrahama i
Jezusa Chrystusa” były podobne. Cięcie – to rozstanie z
rodziną, zwłaszcza z matką. Przejrzystość – to wybór
Chrystusa i wybór imienia: Teresa Benedykta od Krzyża.
Waga – to śmierć, zgoda na oddanie życia za wiarę i więź z
Narodem Wybranym. Miejsce wydobycia czy lepiej
„wyniesienia”: Oświęcim 9 sierpnia 1942 roku.
W obozie w Holandii Edyta Stein do zrozpaczonych matek
skierowała następujące słowa: „Dobrze jest pamiętać, że
mamy prawo obywatelskie do nieba, Świętych Pańskich zaś
za towarzyszy i domowników. Łatwiej wówczas znieść to, co
jest na ziemi”. Prośmy więc dzisiaj wszystkich świadków
Jezusowych błogosławieństw – a w sposób szczególny św.

Edytę Teresę Benedyktę od Krzyża – zawstydzajcie nas,
abyśmy odzyskiwali na nowo utraconą hierarchię wartości
ewangelicznych. Abyśmy umieli prawdziwie uwierzyć w
Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który jest
Kamieniem Węgielnym naszego Wiecznego Domu Ojca, w
którym usłyszymy słowa: „Błogosławieni jesteście...”. ks.
Wacław Depo

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 Ma ryi Wspo możycielce
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...
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.

Podziękowanie za donacje - 10/18/2020
Składka niedzielna: $8,154.00
Spłata długu: $8,493.00
Pledges: $295.00
Kawiarenka: $507.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!
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Schaumburg odbędzie się 8 maja (grupa
piątkowa o godz. 10am, a grupa sobotnia o
godz. 1:30pm) oraz dla dzieci ze szkoły W.
Sikorskiego, Addison i innych szkół: 15 maja
(o godz. 10am)

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
niedzielę, 25 października: David Paul
Przybylski, Patryk Zabłocki, Julianna
Szela, Maximilian Kmiecik.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i
błogosławieństwa w wychowaniu dzieci w wierze.

Przypominamy, że zgłoszenia do I Komunii
należy oddać do 30 listopada.
Dzieci, które nie odebrały różańców, prosimy, by zgłosiły się
po różańce do zakrystii.

Bożego

Bierzmowanie

Termin Bierzmowania:
 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

Poświęcenie książeczek odbędzie się na Mszy św. o godz.
7pm:
• dla szkoły św. Faustyny, Lombard:
 30 listopada (3A, 3E, 3pa)
 1 grudnia (3B, 3D, 3pC)
 3 grudnia (3C, 3R)
 7 grudnia (3pB, 3Z)
•

dla szkoły Cz. Miłosza,
Schaumburg:
 9 grudnia (grupa piątkowa)
 10 grudnia (grupa sobotnia)

•

dla szkoły W. Sikorskiego, Addison i inne szkoły:
 17 grudnia

Młodzież
Bierzmowanie 2021

Wszystkie osoby, które pragną przystapić
w przyszłym roku do sakaramentu
bierzmowania czyli młodzież, która nie
uczęszcza do POLSKICH SZKÓŁ lub
osoby, które z różnych przyczyn nie
przystąpiły jeszcze do sakaramentu, a są
już osobami pracującymi lub w różnych
sytuacjach życiowych zapraszamy do
wspólnego przygotowania się do przeżycia
tej uroczystości.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
ks. Lesławem odpowiedzialnym za przygotowanie do
sakaramentu bierzmowania w 2021 r. ZAPRASZAMY!!!

Pierwsza Komunia św. 2021

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św. Faustyny w
Lombard odbędzie się 24 kwietnia (klasy: 3A, 3E, 3pA o
godz. 10am, a 3B, 3D, 3pC o godz. 1:30pm) oraz 1 maja
(klasy: 3C, 3R o godz. 10am, a 3pB i 3Z o godz. 1:30pm)
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły Cz. Miłosza,

Chcesz odpowiedzi na trudne pytania,
pragniesz się nauczyć modlić, szukasz
przyjaciół i osoby chętne do wspólnego
spędzania czasu???
Zapraszamy drogich młodych ludzi
(młodzież szkolną) na wspólone spotkania w środy po Mszy
wieczornej około godziny 8pm. ks. Lesław

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 w
Centrum Pastoralnym:
 Spotkania dla młodszej grupy (do kl. III) odbywają się w
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II i IV środę miesiąca o godz.
6:30pm.
 Spotkania dla starszej grupy (od kl.
IV do VII) odbywają się w I i III środę
miesiąca o godz. 6:30pm.
 W V środę miesiąca spotkanie jest
dla obu grup.
Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewać razem
z nami.

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.

Wypominki

W przedsionku kościoła wyłożone są kartki z
wypominkami. Prosimy wypisać imiona swoich zmarłych na
kartkach, włożyć do koperty i wrzucić je do koszyka na tacę
lub budowę, lub przynieść do zakrystii.

Dziń Wszystkich Świętych

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość
Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze
zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z
wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią
o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie
mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na
cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół,
rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając
ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w
domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć
tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a
wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę,
która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam
również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy
otaczają nas opieką.
Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych
Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni
"reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio
przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje
cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu
stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych:
Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których
Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce.
Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają
szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w
diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub
niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Zaduszkowe Czuwanie

Kierujemy serdeczne zaproszenie do Parafian i Gości
na Zaduszkowe Czuwanie, które rozpocznie się w naszym
Sanktuarium w sobotę 7 listopada, 9pm. To modlitewnoadoracyjne czuwanie pragniemy ofiarować w intencji
zmarłych przy których grobach nie możemy stanąć fizycznie,
gdyż spoczywają z dala od nas.
Prosimy o przyniesienie własnych kartek z wypisanymi
imionami zmarłych i zostawić w lobby kościoła w
przygotowanym koszyczku.
NIE UŻYWAMY KARTEK WYPOMINKOWYCH!
„Dusze czyśćcowe są bliżej nas, niż myślimy: są całkiem
blisko nas”. Przyjdź, nie może Ciebie zabraknąć!

W poniedziałek, 2 listopada rozkład Mszy św. jest
następujący: 8am, 12pm, 4pm i 7pm. Zapraszamy na Mszę
w intencji wszystkich naszych zmarlych.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół
obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest
nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami".

Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci!
Dar odpustu - co to jest odpust?

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej
za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje
go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa
i świętych” (KKK 1471).
Od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne)
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nawiedzenie cmentarza możemy uzyskać odpust
zupełny. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
 Wzbudzić intencję jego otrzymania.
 Być w stanie łaski uświęcającej.
 Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 Przyjąć w tym dniu Komunię św.
 Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy
w intencjach bliskich Ojcu św.

Odpust za siebie lub zmarłego

Odpust zupełny możemy ofiarować za zmarłego na sposób
wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu
dla nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek, dopóki
żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i
wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu.

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.

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.

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)2054851. 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
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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
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.
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.

•

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

