
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 

 

 
Adwent ten przeżywać będę według wskazań Matki Bożej - przez cichość i pokorę. 
Przeżywam chwile z Matką Najświętszą. Z wielkim utęsknieniem czekam na 
przyjście Pana. Pragnienia moje są wielkie. Pragnę, aby wszystkie ludy poznały 
Pana, pragnę przygotować wszystkie narody na przyjęcie Słowa Wcielonego. O 
Jezu, spraw niech zdrój miłosierdzia Twego wytryśnie z większą obfitością, bo 
bardzo jest schorzała ludzkość, a więc więcej niż kiedykolwiek potrzebuje litości 
Twojej. Tyś morzem niezgłębionym miłosierdzia ku nam grzesznym a im większa 
nędza nasza, tym większe mamy prawo do miłosierdzia Twojego. Tyś źródłem 
uszczęśliwiającym wszystkie stworzenia przez nieskończone miłosierdzie swoje. 
(793) 
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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 63,16b-17.19b; 64,2b-7 
Psalm: Ps 80 
Drugie czytanie: 1 Kor 1,3-9 
Ewangelia: Mk 13,33-37  

 
 
 
 

 
 

 
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 
 

Poniedziałek – 30 listopada  
6:00am +Mateusz Pelszynski w dniu urodzin 
6:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm +Zofia Bukowski 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Wtorek  – 1 grudnia 
6:00am +Paweł Sikora w 1 rocz. śmierci 
6:00am +Zofia Bukowska 
7:00pm ++Irena i Witold; Wanda, Hieronim, Tadeusz 

Serwacki 
7:00pm +Ja Madycki 
 

Środa  - 2 grudnia 
6:00am Za parafian 
6:00am O uwolnienie z nałogu Bogu wiadomej osoby 
7:00pm +Zofia Bukowska 
7:00pm ++Maria i Jan Stanio 
 

Czwartek – 3 grudnia, św. Franciszka Ksawerego 
6:00am W intencji przyjaciół i dobrodziejów parafii 
6:00am +Zofia Bukowska 
7:00pm +Rafał Małyszko 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne i potrzebne łaski 

dla Matusza Pajora 
 

Piątek – 4 grudnia, św. Barbary, I piątek miesiąca 
6:00am +Edmund Bartulewicz 
6:00am O dar wiaryi dary Ducha Świętego dla Aleksandry 
6:00am +Alfred Kołodziej 

I Niedziela Adwentu - Mk 13,33-37 
Adwentowy czas odnowy 
W domu opieki licząca blisko dziewięćdziesiąt lat kobieta 
narzeka na wszystko. Nikt bowiem nie robi tak, jak ona sobie 
życzy. Nic jej nie smakuje, nic jej nie odpowiada. Kapelan, 
przed którym wylała swe żale, powiedział: „Nie ma innego 
rozwiązania. Zaczynamy nowennę modlitw o dobrą śmierć”. 
Babcia zaniemówiła. Po chwili z mocą powiedziała: „Co 
ksiądz wygaduje, ja wcale nie chcę umierać. Niech ksiądz się 
modli, bym żyła jak najdłużej”. Ksiądz zapytał: „Nawet jak 
pani tak niedobrze na tym łóżku?” Odpowiedziała: „Ja już nie 
będę narzekać. Niech się ksiądz nie modli o moją śmierć”. 
Po tygodniu pielęgniarki pytały księdza, co się stało, bo 
babcia zmieniła się nie do poznania. Zamiast pretensji i 
narzekania jest miła i za wszystko dziękuje. Prosiła tylko, by 
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7:00pm +Zofia Bukowska 
 

Sobota – 5 grudnia, I sobota miesiąca 
6:00am +Zofia Bukowska 
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Izabeli z ok. 40 

urodzin 
9:00am +Teresa Wojnowska w 1 rocz. śmierci 
 

II Niedziela Adwentu - 6 grudnia 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:30pm (sobota) ++Józef i Aniela Czapla 
7:00am +Antoni Mucek w 11 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary Musial 

Dyrektorki Szkoły św. Faustyny w Lombard i dla Barbary 
Stanio z ok. imienin 

11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
dla Antosia z ok. 9 urodzin 

1:00pm W intencji dziękczynnej 
3:30pm Intencja zbiorowa 
5:00pm +Tadeusz Kożański w 27 rocz. śmierci  
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-29
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-29
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-29
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-29


ksiądz kapelan do niej nie przychodził, aż sama o to poprosi. 
Oto reakcja kobiety, która często odmawiała różaniec, ale na 
serio o swoim odejściu nie pomyślała. 
„Odnów nas Boże i daj nam zbawienie” wołamy razem z 
Psalmistą rozpoczynając adwentowy czas czuwania i 
modlitwy. Uświadamiamy sobie, że żyjemy w perspektywie 
ostatecznego chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Im 
mocniej ktoś Go kocha, tym usilniej czeka na to spotkanie. 
Jeśli kochamy doczesność, podejmujemy wysiłek, by 
zatrzymać się na ziemi jak najdłużej. Życie przypomina ekran 
telewizora, na którym programy następują po sobie i 
następny wymazuje poprzedni. Ekran jest wciąż ten sam, 
zmieniają się tylko obrazy. Podobnie jest z nami: świat 
pozostaje, jedynie my kolejno przemijamy. Św. Teresa z 
Avila przypomina nam tę prawdę w słowach: „Niech nic cię 
nie niepokoi, niech nic nie napawa cię lękiem. Wszystko 
bowiem przemija, jedynie Bóg trwa”. 
Jesteśmy wezwani przez Chrystusa, abyśmy nie przespali 
momentu Jego przyjścia. Dlatego ważne jest, abyśmy 
słuchali Pana – a nie zagłuszali Jego głosu zabawą, 
bezrefleksyjnym życiem czy brakiem nawrócenia. Nie wiemy, 
kiedy nastąpi czas ostatecznego przyjścia Jezusa. Chodzi 
przede wszystkim o zachowanie trwałej i żywej relacji z 
Chrystusem. Bez ożywiania relacji z Jezusem traci się 
duchową świeżość, traci się zdolność pokonywania 
trudności, unikania błędów czy przetrwania życiowych 
zawirowań. Nasze czuwanie musi się wiązać z aktywną 
wiernością swojemu powołaniu i wyznaczonym zadaniom. 
Chodzi więc nie o zapatrzenie się w siebie i promocję 
własnej doskonałości, ale o postawę służby Chrystusowi 
obecnemu w potrzebujących. 
Chyba nikt z nas nie lubi takiego ostrzegawczo-karcącego 
tonu, któremu często towarzyszy jeszcze grożenie palcem: 
„Uważaj, bo jak nie, to...” Więc i słowa Chrystusa 
„Czuwajcie!” przyjmujemy z oporem, albo i nie przyjmujemy: 
po prostu, puszczamy je mimo uszu, żeby nas nie niepokoiły 
i nie spędzały snu z oczu. Chrystusowi wcale nie chodzi o 
straszenie nas, ale o mobilizację do nawrócenia właśnie dziś, 
w pierwszą niedzielę adwentu, czyli na początku nowego 
roku kościelnego. Każdy z nas musi zabiegać o swoją 
świętość, to znaczy o swoje zbawienie. Czuwaj więc, 
zabiegaj o swoje zbawienie, o swoją świętość, abyś nie 
zmarnował życia – tego, tu na ziemi i tego wiecznego, które 
również na ziemi się zaczyna. ks. Leszek Smoliński 
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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.  

Paypal od 10/16 do 11/25/2020: $2,046.00 
 

Podziękowania za donacje  - 11/22/2020 
Składka niedzielna: $9,480.00 
Spłata długu: $7,842.00 
Pledges: $575.00 
Seminarium Tow.Chrystusowego: $3,116.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

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 
s y n o w s k ą  c z e ś ć  k u  M a r y i 
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... 

Pierwsza Komunia św. 2021 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły 
św. Faustyny w Lombard odbędzie się 24 
kwietnia (klasy: 3wA, 3E, 3pA o godz. 
10am, a 3wB, 3D, 3pC o godz. 1:30pm) 
oraz 1 maja (klasy: 3C, 3R o godz. 

10am, a 3pB i 3Z o godz. 1:30pm)  

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, 

http://www.milosierdzie.us
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Bezpłatne porady prawne 
Porady prawne dotyczą możliwości 
rozpoczęcia kościelnego procesu o 
zbadanie ważności małżeństwa. 
Spotkanie odbywa się w biurze para-
fialnym lub w zakrystii - po wcześniej-
szym uzgodnieniu daty - zaintereso-
wanych prosimy o tel. do biura para-
fialnego: (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.  

Koperty z numerem parafialnym 
Przy głównym wejściu wystawione 
koperty z numerami parafialnym.  
Bardzo serdecznie prosimy o ich 
odbiór.  

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. 

Odpowiedzialność za wspólnotę parafialną 
Parafie w Polsce mają charakter 
terytorialny, to znaczy, że do jednej 
parafii należą wszystkie osoby, które 
zamieszkują w jej granicach. W 
Stanach Zjednoczonych wspólnoty 
katolickie działające w ramach 
diecezji mają charakter parafii 
personalnych, tzn. że trzeba do takiej 
parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest 
wyrazem dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą 
katolicką danej parafii czy też Misji duszpasterskiej, a z 
drugiej strony  jest konieczny przy załatwianiu wszelkich 
formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących 
zaświadczeń wymaganych do bycia świadkiem do chrztu, 
Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I 
Komunii św. swojego dziecka, bierzmowania czy załatwianiu 
dokumentacji przedślubnej. W owym „zapisaniu się” chodzi 
raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w 
odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do 
swego parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby 
proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny 
wystawić opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim 
parafianom. Parafianin, jest osobą (lub rodziną), która 
dobrowolnie zgłosi się do biura parafialnego i wypełni kartę 
zapisu do danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu 
parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach 
organizowanych przez swoją parafię.  
Karta zapisu dostępna jest na stronie parafialnej: 
www.milosierdzie.us,  w biurze parafialnym. 

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. 

http://www.milosierdzie.us


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.  
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Roraty 
Od poniedziałku, 30 listopada, odprawiane będą w naszej 
parafii Roraty codziennie o godz. 6am.  

 

M ł o d z i e ż  z a p r a s z a m y 
szczególnie w sobotę, godz. 6am 
 

Dzieci zapraszamy szczególnie 
we wtorki i w środy na 7pm. 
Prosimy, by dzieci na każde 
roraty i Msze adwentowe – 11am 
- niedziela przynosiły serduszka z 
napisanymi dobrymi uczynkami i 
podpisane.  
 
Serduszka składamy w pustym 
ż ł ó b k u ,  b ę d ą  t e ż  o n e 

wykorzystane do losowania figurek Matki Bożej. Figurki będą 
zabierane do domu i przynoszone na najbliższe roraty lub 
najbliższą Mszę św. adwentową. 
 

Adwent 
Od niedzieli, 1 grudnia, 
rozpoczyna się Adwent. Roraty 
będą odprawiane o godz. 6am, 
dlatego w okresie Adwentu Mszy 
św. o godz. 8am nie będzie. 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


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 
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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. 
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