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.

Niepokalane Poczęcie Matki Bożej
Od samego rana czułaM bliskość Matki Najświętszej. W czasie Mszy św. ujrzałam
Ją tak śliczną i piękną, że nie mam słów, abym mogła choć cząstKę tej piękności
wypowiedzieć. Cała była biała, przepasana szarfą niebieską, płaszcz też niebieski,
korona na głowie, z całej postaci bił blask niepojęty. - Jestem Królową nieba i ziemi,
ale szczególnie Matką waszą. - Przytuliła mnie do serca swego i rzekła: Ja zawsze
współczuję z tobą. Odczułam noc nieskalanego Jej Serca, która się udzieliła duszy
mojej. Teraz rozumiem, dlaczego od dwóch miesięcy przygotowywałam się do
niego i z takm utęskinienim wyglądałam święta tego. Od dziś staram się o jak
największą czystość duszy, aby promienie łaski Bożej odbijały się w całej jasności.
Pragnę być kryształem, aby w oczach Jego znaleźć upodobanie. (805)
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Piątek – 11 grudnia
6:00am ++Maria i Roman Noga
6:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
dla rodziny Blachut
6:00am +Urszula Gracz w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Anna Wesołowska w 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
Poniedziałek – 7 grudnia
6:00am Za parafian
6:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda
Dąbrowskiego
7:00pm +Zofia Bukowski
7:00pm +Anatol Korpacz
Wtorek – 8 grudnia, Niepokalane Poczęcie Maryi
6:00am +Zofia Bukowska
12:00pm ++Marian Śwerczewski i Janina Jakimiuk
12:00pm O opiekę Matki Bożej i wyproszenie potrzebnych
łask dla Oli
7:00pm +Zofia Adamczyk w 4 rocz. śmierci i +Kazimierz
Adamczyk
Środa - 9 grudnia
6:00am +Zbigniew i za zmarłych z rodziny
6:00am ++Władysław, Zofia i Ryszard Chłopecki
7:00pm ++Danuta, leszek, Janina i Aleksander Podroużek
7:00pm +Anatol Korpacz
Czwartek – 10 grudnia
6:00am +Stanisław Masłoń i za zmarłych z rodziny
6:00am ++Jan i Apolonia Cira
7:00pm ++Stanisława i Zygmunt Werszty
7:00pm +Anatol Korpacz

Sobota – 12 grudnia, Matki Bożej z Guadalupe
6:00am O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Wiesławy Samson
9:00am +John Tram
III Niedziela Adwentu - 13 grudnia
6:00pm (sobota) +Anna Kozłowska w 9 rocz. śmierci
7:30pm (sobota) +Lester Gniadek
7:00am ++Bronisława Popławska, Mirosław Popławski i
Walerian Bykowski
9:00am ++Wanda i Stanislaw Siudem
11:00am +Paweł Kopera w 5 rocz. śmierci
1:00pm +Julian Duda
3:30pm Intencja zbiorowa
5:00pm +Stanisław Kiernia
7:00pm ++Jadwiga i Eugeniusz Łupińscy

Pierwsze czytanie: Iz 40,1-5.9-11
Psalm: Ps 85
Drugie czytanie: 2 P 3,8-14
Ewangelia: Mk 1,1-8

II Niedziela Adwentu - Mk 1,1-8
Ciasto adwentowe

Wskaźnik, Drogowskaz (łac. Indicator) – tak świętego Jana
Chrzciciela nazwał święty Bernard z Clairvaux. Można by to
słowo traktować jako ograniczające, redukujące. Jednak
zasadnicze znaczenie ma rozumienie, na kogo lub na co
wskazywał święty Jan.
Każdy z nas na kogoś wskazuje, do kogoś się swym życiem
odnosi, odsyła do określonych wartości i osób. Mówimy o
kimś, że realizuje zasady swego ojca, o innym, że jest
dobrze wychowany, o innym, że przejął się ideami
głoszonymi przez partię czy organizację. Na coś lub kogoś
wskazuje swymi czynami dobry lekarz, uczciwy urzędnik czy
zaangażowany ksiądz.
Lubimy pozostawiać i otrzymywać znaki wskazujące na
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naszą życzliwość i pamięć: widokówki, zdjęcia, kwiaty,
drobne pamiątki, puszczanie sygnału na komórkę, tzw.
strzałki.
Święty Jan Chrzciciel wskazywał na Mesjasza i na Jego
bliskość. Dla spełnienia swojej misji musiał być
przezroczysty. Stąd pokutny sposób życia, który nie pozwalał
słuchającym go zatrzymywać się na czymkolwiek, co nie
odnosiło się do misji, do wskazywania. Wystąpił na pustyni.
Ewangeliście nie zależy na precyzyjnym określeniu
geograficznym obszaru, na którym działał Chrzciciel.
Pustynia – to znane z historii zbawienia miejsce objawiania
się Boga. Na pustyni objawi się też Mesjasz, którego Duch
po chrzcie w Jordanie właśnie na nią wyprowadzi (Mk 1,13).
Jan „głosił chrzest nawrócenia”. Bliskość Mesjasza,
wskazywana przez Jana, domagała się odpowiedzi –
nawrócenia, którego znakiem zewnętrznym było obmycie w
wodach Jordanu. Odczytanie drogowskazu, którym był Jan
Chrzciciel, zmuszało do jasnych wyborów.
Jasne wybory w czasach kompromisów i rozmazanych
znaczeń mogą być dla nas prawdziwym obmyciem. Potrzeba
najpierw odnalezienia pustyni ciszy, w której objawia się Bóg,
nawet jeśli cisza będzie brzmieć wyrzutem sumienia,
przypomnieniem o czyjejś krzywdzie bądź świadczyć o tym,
że nie jestem znakiem wskazującym na Chrystusa, lecz na
antywartości. Nie może też zabraknąć obmycia z grzechów
w sakramencie pojednania. I wreszcie zgoda na przyjęcie
misji, powołania, które będzie moim wskazywaniem na
Mesjasza. Będzie to przyjęcie raz jeszcze wszystkich
naszych zadań, choćby najprostszych, codziennych, może
od wielu lat tworzących moją drogę życia, przy której mam
być drogowskazem, wskaźnikiem, indicatorem
skierowującym ku Chrystusowi.
Jeden z moich współbraci, kapucyn z Ameryki Łacińskiej,
opowiadał, że Adwent to czas, w którym w jego miasteczku
ludzie odwiedzają się, przynosząc specjalne ciasto na znak
pojednania. Może warto zainicjować tradycję podobnych
wizyt adwentowych. Wszak ciasto narodowo-papieskie, czyli
kremówki, już mamy, to może da się zeń uczynić ciasto
adwentowe, sprzyjające spotkaniu i niebanalnej rozmowie
skierowanej ku wartościom. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

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...
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 - 11/29/2020
Składka niedzielna: $7,106.00
Spłata długu: $6,444.00
Pledges: $146.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

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)
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 należało oddać
do 30 listopada.
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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:
 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.

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.

Koperty z numerem parafialnym

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

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.

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.

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

Adwent

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

Od poniedziałku, 30 listopada,
odprawiane będą w naszej parafii
Roraty codziennie o godz. 6am.
Młodzież zapraszamy 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 żłóbku, będą też one
wykorzystane do losowania figurek Matki Bożej. Figurki będą
zabierane do domu i przynoszone na najbliższe roraty.

Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP

8 grudnia, we wtorek, obchodzimy
uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, Msze św.:
6am, 12pm i 7pm. W Stanach
Zjednoczonych jest to święto
obowiązujące.
Czym jest niepokalane poczęcie?
Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi - Joachim i Anna poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od
zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane
przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w
wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze
względu na to, że stała się Matką Syna Bożego. Niepokalane
poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa
Chrystusa przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w
wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu
działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami
grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim
człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem.
Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć
jednie rozumem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście
ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i
scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w
1854 r. w bulli "Ineffabilis Deus" (Niewyrażalny Bóg).
Czytamy tam następującą formułę: "Powagą Pana Naszego

Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz
Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili
swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju
wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została
zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego
wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania
wierzyć".
Według wiary katolickiej każdy człowiek przychodzący na
świat jest naznaczony grzechem pierworodnym. Grzech ten
jest "przenoszony" wraz z przekazywaniem natury ludzkiej,
która u Prarodziców, ze względu na ich nieufność i
nieposłuszeństwo Bogu - o czym mówią pierwsze rozdziały
Biblii - została pozbawiona pierwotnej świętości i
sprawiedliwości. Grzech pierworodny - jak wyjaśnia
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 404) - nie jest
popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale stanem, w
jakim poczyna się człowiek. Z grzechu pierworodnego
uwalnia człowieka dopiero chrzest święty.
Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu została
zachowana, dlatego też Pismo św. nazywa Ją "Pełna
łaski" (Łk 1,28). Kościół naucza, że wypadało aby Ta, która
miała stać się "Matką swojego Stworzyciela" i Zbawiciela
świata była w sposób szczególny przygotowana przez Boga.
"Niepokalanie poczęta" oznacza nie tylko, że Maryja była
wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej
szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu,
wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.

Sakrament pokuty przed Świętami:
•
•

piątek (18 grudnia): 6-8am oraz 5-8pm
poniedziałek, wtorek, środa (21-23 grudnia): 6-8am oraz 5
-8pm

Porządek Mszy św.:

•
•
•
•
•

Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia – czwartek:
obowiązuje rejestracja
Roraty: 6am
Msza św. dla dzieci oraz ich rodziców: 7pm
Msza św.: 9pm
Msza św.: 10:30pm
Pasterka: 12:00am
Boże Narodzenie, 25 grudnia – piątek:
obowiązuje rejestracja
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•
•
•

Msza św.: 9am, 11am, 1pm, 3:30pm
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm

Frąckiewicz i Natalia Sakowicz. Opiekun: ks. Krzysztof
Janicki SChr.

św. Szczepana, 26 grudnia – sobota:
Msza św.: 8am, 10am, 12pm

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.

Niedziela św. Rodziny, 27 grudnia – niedziela:
obowiązuje rejestracja
• Msza św.: 6pm (sobota), 7am, 9am, 11am, 1pm, 3.30pm,
7pm
• Koronka do Bożego Miłosiedzia: 3pm
•
•

św. Sylwestra – 31 grudnia – czwartek:
Msza św.: 8am
Msza św. na zakończenie 2020 roku oraz nabożeństwo
dziękczynne za łaski otrzymane w 2020 roku: 7pm

Nowy Rok, 1 stycznia 2021 – piątek:
obowiązuje rejestracja
• Msze św.: 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 7pm
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm
Uroczystość Trzech Króli, 3 stycznia 2021 – niedziela
obowiązuje rejestracja
• Msze św.: 7am, 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 7pm
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm

Opłatek parafialny

9 stycznia 2021 - sobota: 7pm w
King’s Hall Banquets, Lombard.
Prosimy

o

śledzenie

informacji,

gdyż

z

przyczyn

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

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
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

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
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.

•

Brust Funeral Home poszukuje zatrudnienia na dwa
stanowiska. Po pierwsze szukamy sekretarki/ stróża na
pół etatu. Obowiązki obejmowałyby: odbieranie telefonów,
archiwizacja i pomoc rodzinom podczas czuwania.
Brust Dom Pogrzebowy poszukuje również jednego lub
dwóch panów do pomocy przy odśnieżaniu na sezon. Do
odśnieżania wymagane są wczesne poranki.
W przypadku pytań prosimy dzwonić do biura pod numer
(630)629-0094. Poproś o rozmowę Deb Curtiss, kierownik
biura.

