PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD

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.

Adoracja nocna. Czułam się bardzo cierpiąca i zdawało mi się, że nie będę mogła pójść na
adorację, jednak zebrałam całą siłę woli i chociaż upadłam w celi, nie zważała na to, co mi
dolega, mając przed oczyma mękę Jezusa. Kiedy przyszłam do kaplicy, odczułam
wewnętrzne zrozumienie, jak wielką Bóg nam gotuje nagrodę nie tylko za czyny dobre, ale i
za szczere pragnienie spełnienia ich. Co to za wielka łaska Boża.
O, jak słodko jest trudzić się dla Boga i dusz. Nie chcę spoczynku w boju, ale walczyć będę
do ostatniego tchu życia i chwałę Króla i Pana swego. Nie złożę miecza, aż mnie wezwie
przed tron swój; nie lękam się cisów, bo tarczą moją jest Bóg. Lękać się powinien nas wróg,
a nie my wroga. Szatan tylko pysznych i tchórzliwych zwycięża, bo pokorni mają moc. Nie
zmiesza i nie zatrwoży nic duszy pokornej. Skierowałam lot swój w sam żar słońca i nic mi
go obniżyć nie zdoła. Miłość więzić się nie da, jest swobodna jak królowa, miłość dosięga
Boga. (450)
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7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
Sobota – 28 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
9:00am +Zofia Bukowski

22 Listopada - Uroczystość Chrystusa Króla
Wszcheświata
6:00pm (sobota) +Leokadia Chlebowicz
6:00pm (sobota) +Eleonora Dennis
7:00am Za zmarłych z rodziny Pasków
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Misjonarek i
Księży Chrystusowców z okazji tytularnego święta ich
Zgromadzeń
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę MB dla
Stefanii i Mariana Łakomy
1:00pm ++Eleonora i Antoni Karbowscy
3:30pm Intencja zbiorowa
5:00pm +Maria Kozub w 7 rocz. śmierci i za zmarłych jej
rodziców
7:00pm +Jan Pawłowski w 18 rocz. śmierci
Poniedziałek – 23 listopada
8:00am Za parafian
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm +Zofia Bukowski
7:00pm +Andrzej Mokry
Wtorek – 24 listopada, św. Andrzej Dung-Lac i towarzysze
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Zofia Bukowska
7:00pm +Rafał Małyszko w 5 rocz. śmierci
7:00pm +Zbigniew Gubała w 4 rocz. śmierci
Środa - 25 listopada, św. Katarzyny Aleksandryskiej
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji
7:00pm +Zofia Bukowska
7:00pm +Leokadia Chlebowicz
Czwartek – 26 listopada, Thanksgiving Day
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Zofia Bukowska
10:00am ++Filip Skibiński i Wiesława
Piątek – 27 listopada
8:00am +Marianna Bargielska
8:00am +Zofia Bukowska
8:00am +Stanisława Samson w rocz. śmierci

I Niedziela Adwentu - 29 Listopada
6:00pm (sobota) +Leokadia Chlebowicz
6:00pm (sobota) ++Stefan i Helena Wróblewscy
7:30pm (sobota) +Andrzej Rybka
7:00am +Władysław Laya
9:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
11:00am +Mirosław Wójtowicz w 6 rocz. śmierci
1:00pm +Walter Kot
3:30pm Intencja zbiorowa
5:00pm O uzdrowienie dla księdza Mirosława - proboszcza
7:00pm +Alina Jarosz w 1 rocz. śmierci

Pierwsze czytanie: Ez 34,11–12.15–17
Psalm: Ps 23
Drugie czytanie: 1 Kor 15,20–26.28
Ewangelia: Mt 25,31–46

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Preambuła konstytucji

Spotkałem rodaka. Chyba w Bambergu. Doszło do rozmowy
na temat „dlaczego wyjechałem?” (to jakiś kompleks
emigrantów). „Wyjechałem, bo otaczało mnie kłamstwo,
partyjne układziki, złodziejstwo, niechlujstwo. To był
groteskowy, nieprawdziwy świat”. – A dziś? Pytam. „Dziś w
Polsce jest inaczej, ale czy jest lepiej? Chciałem wrócić do
kraju, ale to ponad moje siły...” Bolesna diagnoza. Czy
zasadna? Coś w tym jest. Zamiast oczekiwanej wolności
panoszy się swawola czy nawet anarchia. Demokracja jest
tylko narzędziem, a okrzyknięto ją celem. Narzędzie ma to
do siebie, że jest ślepe. Narzędziem musi kierować rozum.
Ktoś rozumny musi rozróżniać, a następnie uznawać
wartości. Jeśli tego braknie, demokracja bez wartości stanie
się narzędziem zniewolenia. Taka ułomna demokracja
prowadzi nieuchronnie ku totalitaryzmowi. W końcu Hitler
objął władzę w Niemczech w drodze demokratycznych
wyborów…
Wartości! Jakie wartości królują w naszym świecie? Właśnie:
królują. Tak zwykło się mówić, i to nie bez racji. Króluje
pogoń za pieniądzem. Króluje przemoc. Króluje bezprawie.
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Króluje chęć użycia. Króluje zmysłowość i seks. Króluje
zakłamanie. Króluje pijaństwo. - Dość! Pytam o wartości, a
wyliczam antywartości. Bez wątpienia dobra jest więcej, jak
pszenicy w Jezusowej przypowieści o chwaście, ale i kąkolu
nie brak, i w oczy kole.
I czarnych owiec nie brak. „Oto ja osądzę poszczególne
owce, barany i kozły” - mówi Bóg przez Proroka. Osądzi Bóg,
bo wartości, które nadają sens światu, nie z ludzkiego
ustanowienia są. Bóg jest źródłem, początkiem,
fundamentem wartości. On sam jest Wartością najwyższą i
jedyną, a to, co naprawdę wartościowe, w Nim ma swój
początek. I dlatego On, Bóg, może osądzać. Tylko On. Król
świata. „Król” - pojęcie z dawnych czasów. Lub z bajek. Ale
w tym historycznym, czy bajkowym słowie bez trudu
odnajdujemy głęboką treść. Król to najwyższy autorytet. To
ktoś ponad nami, nie spośród nas. To gwarant
bezpieczeństwa. Poręczyciel jedności ludu. To prawodawca i
sędzia. To ktoś dobry i szlachetny.
„Uroczystość Chrystusa Króla” - tak nazwaliśmy dzisiejsze
święto. To nie historia czy bajka. To rzeczywistość, którą
usiłujemy wyrazić naszym ludzkim, nieporadnym językiem.
Chrystusowe królowanie realizuje się w dwóch etapach. W
Wielki Piątek, w rozmowie z Piłatem Jezus mówi „Królestwo
moje nie jest z tego świata” (J 18, 36). Innymi słowy: Bóg
przez Chrystusa proponuje światu dobro. Nie narzuca siłą,
nie mieczem i batem nakłania ku wartościom. Proponuje.
„Jeśli chcesz...” - mówi Jezus (Mt 16, 17). Skończy się
jednak kiedyś czas propozycji, zacznie się czas osądu.
„Wreszcie nastąpi koniec – pisze Apostoł – gdy pokona
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Bo trzeba, aby
królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje
stopy”.
Pytaliśmy, jakie wartości królują w naszym świecie. A
przecież tak bardzo potrzeba światu „cywilizacji dobra”, czy
jak kto woli Królestwa Bożego. Jeśli pozostać w tej
konwencji, można rzec, że to Królestwo ma swoją
konstytucję: jest nią Ewangelia. „Preambułą” tej konstytucji
jest zdanie wypowiedziane przez Jezusa: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”.
Co uczyniliśmy? Odpowiedź tak prosta! „Daliście mi jeść,
daliście mi pić, przyjęliście mnie, przyodzialiście mnie,
odwiedziliście mnie, przyszliście do mnie”. Tak, Ewangelia konstytucja Bożego królowania - to konstytucja codziennej
dobroci. Czy jest ona realistyczna? Albo uznamy realizm tych
zasad, budując cywilizację dobra, albo nasz świat zawali się
w gruzy. Tertium non datur – innego wyjścia nie ma. A my,
chrześcijanie, obchodząc dziś święto Chrystusa Króla
chcemy wyznać nadzieję: cywilizacja dobroci jest możliwa,
jest realna. ks. Tomasz Horak

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.

Podziękowania za donacje - 10/25 - 11/08/2020
Składka niedzielna: $3,620.00
Spłata długu: $1,255.00
Pledges: $25.00

Podziękowania za donacje - 11/15/2020
Składka niedzielna: $11,919.00
Spłata długu: $8,403.00
Pledges: $440.00
Sklepik: $567.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!
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Koperty z numerem parafialnym
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 zapraszamy na spotkania do
Centrum Pastoralnego w czwartki o godz. 5:45pm.

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

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.

Od 16 listopada, przed Mszą św.
wieczorną, będą wystawione koperty z
numerami parafialnym.
Bardzo serdecznie prosimy o ich
odbiór.

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.
Za zmarłych wypisanych w wypominkach jest odprawiana
codziennie Msza św.
15 minut przed wieczorną Mszą św. w tygodniu i każdą Mszą
św. w niedzielę wyczytywani są zmarli wypisani w
wypominkach i modlimy się za nich. Natomiast rano w
tygodniu po Mszy św. o godz. 8am wyczytywane są imiona
zmarłych i modlimy za nich w kaplicy adoracji.
Dusze czyśćcowe nie mogą już niczego dla siebie zrobić.
Warto pamiętać, że pomagając duszom czyśćcowym
zyskujemy ich wstawiennictwo w naszych zwykłych
sprawach życiowych, w momencie śmierci, jak i po niej.

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.
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Uroczystość Jezusa
Wszechświata.

Chrystusa,

Króla

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
wprowadził do liturgii papież Pius XI na zakończenie roku
jubileuszowego dnia 11 grudnia 1925.
Uroczystość została wprowadzona w całym Kościele
encykliką Quas Primas. Papież nakazał nadto, aby we
wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie
g łó wn ym p rze d wyst a wio n ym Na jświę t szym
Sakramentem odmówiono litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo święto
obchodzone było w ostatnią niedzielę października. Reforma
soborowa (1969) zmieniła nazwę święta (z Chrystusa
Króla na Chrystusa Króla Wszechświata) oraz
przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla
podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w
nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego
się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój
chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. Poprzednie
umiejscowienie w kalendarzu wiązało się z podkreśleniem,
że obchodzone 1 listopada święto Wszystkich Świętych jest
konsekwencją społecznego królowania Chrystusa.
Episkopat Polski, z okazji 50-lecia ustanowienia tego święta,
wydał w roku 1975 List pasterski.

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata jest też tytularnym świętem Księży i
Braci z Towarzystwa
Chrystusowego oraz
Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla.

Pamiętajmy o nich w
swoich modlitwach, by
nie zabrakło tych,
którzy służyć będą
Bogu i całej polonii świata.

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.
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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
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.

