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. Tadeusz Winnicki SChr – administrator parafii
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.

Dziś Środa Popielcowa. W czasie Mszy świętej uczułam mękę Jezusa w członkach swoich
przez krótką chwilę. (…)
Przed paru dniami napisałam list do swego kierownika, z prośbą o udzielenie mi pozwolenia
na pewne drobne praktyki na czas Postu, ponieważ nie miałam pozwolenia od lekarza na
przyjazd do miasta, więc musiałam listownie załatwić; jednak dziś Środa Popielcowa, a ja nie
mam odpowiedzi. Rano po Komunii świętej zaczęłam prosić Pana Jezusa, aby go natchnął
swoim światłem, żeby mi odpisał, i poznałam w duszy, że ojciec nie jest przeciwny tym
praktykom, o które prosiłam. Tego samego dnia po otrzymałam list od ojca - i że chętnie mi
udziela na żądane praktyki swego pozwolenia (…)
Usłyszałam te słowa w duszy: Większą nagrodę otrzymasz za posłuszeństwo i zależność
od spowiednika, aniżeli za samą praktykę, w której się ćwiczyć będziesz. (931-933)
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VI Niedziela Zwykła - 14 lutego
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek
7:00am +Andrzej Piaskowski
9:00am +Kazimierz Kielek
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Józefy i Eugeniusza
Waśniowskich z ok. 40 rocz. ślubu
1:00pm ++Wojciech i Małgorzata Mikulscy
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Alicja Kopacz w 42 rocz. śmierci oraz +Jasław
Kopacz w 43 rocz. śmierci
Poniedziałek – 15 lutego
8:00am +Leokadia Gilska w 4 rocz. śmierci
7:00pm Za parafian
7:00pm +Kazimierz Kielek
Wtorek – 16 lutego
8:00am ++Anastazja i Wacław Stawski
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Henryka
Zdzichowskiego z ok. 80 urodzin
7:00pm +Kazimierz Kielek
Środa - 17 lutego, Środa Popielcowa
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Lesława w dniu
urodzin
12:00pm +Krzysztof Bernacki w 4 rocz. Śmierci
4:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mai Bycul w 13 rocz.
urodzin
6:00pm +Józef Święch w 1 rocz. śmierci
8:00pm +Kazimierz Kielek
Czwartek - 18 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Mai Makarczuk w 8
rocz. urodzin
7:00pm +Barbara Dudek w 15 rocz. śmierci i za zmarłych z
rodziny Dudek i Jaworek
7:00pm +Kazimierz Kielek
Piątek - 19 lutego
8:00am +Franciszek Matys w 9 rocz. śmierci
8:00am +Maria Tota w 3 rocz. śmierci
7:00pm +Kazimierz Kielek
Sobota – 20 lutego
8:00am +Stanisława Rulka w 5 rocz. śmierci
9:00am +John Tran

I Niedziela Wielkiego Postu - 21 lutego

6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek
7:00am +Władysław Mazur w 1 rocz. śmierci
9:00am +Kazimierz Kielek
11:00am +Przemysław Wołyniec w 4 rocz. śmierci
1:00pm +Antoni Cyga oraz ++Maria i Kazimeirz Wilga
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Aleksandra Jaskóła

Pierwsze czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46
Psalm: Ps 32
Drugie czytanie: 1 Kor 10,31-11,1
Ewangelia: Mk 1,40-45

VI Niedziela Zwykła - Mk 1,40-45
Współcześni trędowaci

Każda epoka miała swoich „trędowatych”. Dzięki literaturze i
innym dziedzinom sztuki w naszej wyobraźni utrwalił się
obraz ludzi, którzy za pomocą specjalnych kołatek wysyłali w
świat alarmujący sygnał: „jesteśmy nieczyści - nie zbliżać
się”. Przez wieki zmieniali się ludzie stawiani na marginesie
społeczeństwa. Historia dostarcza wielu przykładów. Bardzo
różnie przebiegały linie podziału na „zdrowych” i „chorych”.
Czasami decydowała przynależność narodowa, czasami
klasowa, innym razem rasowa czy wyznaniowa. Zamiast
kołatek, w przeszłości pojawiały się opaski na rękę, gwiazdy,
trójkąty czy zwykłe rozporządzenia, że w tym miejscu mogą
przebywać tylko biali albo tylko katolicy czy protestanci.
Paradoksalnie: wraz z kulturowym rozwojem ludzkości nie
postępuje rozwój duchowy. Mimo tragicznych doświadczeń
totalitaryzmów, jak bumerang wracają te same fobie: przed
obcymi i imigrantami. Czasami wrogiem staje się po prostu
sąsiad.
Zaczynając pracę jako kapłan, odwiedziłem raz człowieka
umierającego. Po przyjęciu sakramentów chciał się ze mną
podzielić radością. Myślałem, że chodzi o pojednanie z
Bogiem. On jednak opowiedział mi ciekawą historię. Zanim
poprosił księdza o spowiedź, najpierw pojednał się ze swoim
bratem. Jak się później okazało, nie rozmawiał z nim przez
kilkadziesiąt lat. Być może ta historia jest podobna do setek
innych, ale ten człowiek powiedział jeszcze coś
szczególnego. - Wie ksiądz - wspominał - nie rozmawialiśmy
ze sobą tyle lat, a ja dziś nawet nie pamiętam, o co nam
poszło. Nie mógł sobie przypomnieć, jaki był powód kłótni.
Przez te lata ważne było jedynie to, że niechęć i nienawiść w
przedziwny sposób „nadawały sens” ich życiu.
Liturgia Słowa z dzisiejszej niedzieli powinna skłonić
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wszystkich chrześcijan do rachunku sumienia. Chrystus
uzdrawia trędowatego. Chrześcijaństwo od samego początku
niwelowało różnice. Najważniejszy jest człowiek i jego
godność. Ta prawda jest chętnie przyjmowana, gdy staramy
się łączyć radość Bożego dziecięctwa z naszym poczuciem
wyjątkowości. Zupełnie inaczej jest wtedy, gdy tę samą
godność trzeba dostrzec w drugich. Szczególnie wtedy,
kiedy myślą albo wyglądają inaczej.
W historii pojawiały się różne teorie i ideologie, które
pomagały ludziom szukać wrogów i dzielić ich na „naszych” i
„obcych”. Niektórzy „wspomagali” swoje przekonania
opacznie rozumianą ewolucją czy fascynacją rzekomymi
„nadludźmi”. Tymczasem chyba zawsze było tak, jak w
przypadku tego umierającego człowieka, że zwykły egoizm i
chęć walki potrafiły doprowadzić ludzi do stworzenia
niejednego getta - pełniącego mniej więcej tę samą funkcję,
co leprozoria dla trędowatych.
Chrześcijańska specyfika z pozoru domaga się
kompromisów i ustępowania. Dojrzały chrześcijanin w
relacjach z innymi jest powołany do wyrozumiałości. Mogłoby
się wydawać, że szczytem jest przyznanie innym racji.
Okazuje się jednak, że tak naprawdę chodzi o inny rodzaj
ascezy. Ojciec Święty mówił we Wrocławiu, na spotkaniu
ekumenicznym w 1997 r., że od tolerancji bardziej potrzeba
miłości. Dlatego szczytem jest nie tyle przyznanie racji tym,
którzy ją mają, ile rezygnacja ze swojej racji, nawet
wówczas, gdy jest się o niej przekonanym. Nie chodzi o
sprawy zasadnicze, fundamentalne. Tam, gdzie spór dotyka
najważniejszych kwestii - nie ma miejsca na kompromis.
Często jednak - tak jak w przypadku tamtego umierającego
człowieka - spór dotyczy spraw małych. Do tego stopnia
znikomych, że niezasługujących na zapamiętanie czy
większą uwagę.
Tworzenie współczesnych podziałów i wytykanie palcami
„trędowatych” bywa wynikiem zwykłego egoizmu. Linia
podziału przebiega nie tyle zgodnie z pytaniem o chorobę i
zdrowie, „normalność” czy „nienormalność”, ile zgodnie z
pytaniem o to, z kim nam jest dobrze, a z kim nie?
Jesteśmy skłonni do tworzenia sztucznych ramek, w które
chcielibyśmy „na siłę” wtłoczyć każdego. Jeśli ktoś „nie
pasuje” - do głowy nam nie przyjdzie, że to ramki są za
ciasne. Wolimy skracać wszystkich i każdego, bywa, że
nawet o głowę.
Chrystus - nie tylko przez uzdrowienie z dzisiejszej
Ewangelii, ale nade wszystko przez zbawcze orędzie i przez
to, że umarł za wszystkich - pokazał najważniejszą prawdę o
człowieku. Jeśli odkupił każdego, to znaczy, że każdy
posiada niezbywalną godność. Świadomość Bożego
dziecięctwa skłania nie tylko do dumy czy radości, ale nade
wszystko do szacunku wobec innych. Kochając drugiego
człowieka, dajemy wyraz miłości do samego Boga. Ks.
Marek Łuczak

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.
Od 8 stycznia do 9 lutego przez PayPal wpłynęło: $1,627.00

Podziękowania za donacje:
 02/07/2021
Składka tacowa: $8,371.00
Spłata długu: 6,738.00
Pledges: $505.00
Sklepik: $1,786.00
2 lutego: $1,906.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Chrzest św.
Przygotowanie do chrztu w naszej parafii

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1pm. Obecność
rodziców dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św.
jest obowiązkowa!
Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU dziecka
należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice.
Wymagana jest przynależność rodziców dziecka do
naszej parafii (plik do pobrania z prawej strony pod
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obrazkiem) lub pisemna zgoda na chrzest z
parafii, do której należą rodzice dziecka.
Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej 1 miesiąc przed
planowaną datą Chrztu św., wypełnić formularz
zgłoszenia Chrztu i zarezerwować datę.

Dokumenty:

Wypełniony formularz zgłoszenia Chrztu św.
Kopia świadectwa urodzenia dziecka
Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV:
872, 873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi
spełniać następujące warunki:
• być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego
Chrzest, posiadać wymagane do tego kwalifikacje i
intencję pełnienia tego zadania;
• mieć ukończone 16 lat;
• być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już
sakrament Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z
wiarą nie być matką ani ojcem przyjmującego chrzest;
• jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego pozostaje
w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek
sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół Katolicki;
• zadaniem rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców
w chrześcijańskim wychowaniu dziecka zgodnie z nauką
Kościoła Katolickiego oraz wierne wypełnianie zobowiązań
rodzica chrzestnego podjętych na Chrzcie.
•
•
•

Bierzmowanie 2020

Video z bierzmowania 2020 są do odebrania u kamerzysty
Krzysztofa (630)707-1970. W sprawie zdjęcie prosimy
dzwonić do Tomasza:( 630)440-4137.

Bierzmowanie 2021

Sakrament Bierzmowania odbędzie się 13
marca w trzech grupach, podział grup będzie
podany w późniejszym terminie.
Spowiedź św. dla kandydatów i świadków do
bierzmowania odbędzie się w pierwszy piątek miesiąca
marca od godz. 3pm – 8pm.
Wszystkie osoby, które pragną przystąpić do sakramentu
bierzmowania czyli młodzież, która nie uczęszcza do
POLSKICH SZKÓŁ lub osoby, które z różnych przyczyn nie
przystąpiły do sakramentu bierzmowania w swoim życiu, 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 po

Mszach św. w niedziele – odpowiedzialnym za
przygotowanie do sakramentu bierzmowania –
ZAPRASZAMY

Pierwsza Komunia św. 2020

Video z Komunii 2020 są do odebrania u kamerzysty
Krzysztofa (630)707-1970. W sprawie zdjęcie prosimy
dzwonić do Tomasza: (630)440-4137.

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)

Poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się o godz. 7pm:
• szkoła św. Faustyny: 15 lutego (poniedziałek) gr. IV (3pB, 3Z)
•

szkoła Cz. Miłosza, Schaumburg i inne szkoły:
 22 lutego (poniedziałek) - gr. I - piątkowa
 23 lutego (wtorek) - gr. II - sobotnia
 25 lutego (czwartek) - gr. III - mieszana

Prośby do rodziców:

1. Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie.
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych będzie kolejnym etapem do
przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św.
2. Prosimy, by przyjść na 6:40pm, by odebrać świecę i
założyć okapnik oraz zaprowadzić dziecko do ławki na
wyznaczone miejsce.
3. Prosimy o zrobienie zdjęcia dziecku w formacie
legitymacyjnej, podpisanie pliku imieniem i nazwiskiem
oraz klasą, np. Jan Kowalski 3pA i przesłanie na email:
parafiabozegomilosierdzia@gmail.com lub do ks.
Krzysztofa czy s. Krystiany (telefon i email siostry jest na
stronie szkolnej). Termin przesłania do 15 marca.
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4. Prosimy o kontakt z krawcową Elżbietą Dąbrowską
(847)220-2818 dopiero po 15 lutym w sprawie przymiarki
alb komunijnych.

Rocznica I Komunii św., czwartek, godz. 7pm
Szkoła św. Faustyny:
a) 15 kwietnia – kl. 4Z, 4pB, 4sB
b) 22 kwietnia – kl. 4pA, 4sA, 4sC
• Szkoła Cz. Miłosza (Schaumburg), Szkoła H.
Modrzejewskiej Naperville), Szkoła W. Sikorskiego
(Addison):
a) 29 kwietnia.
•

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.

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.

Środa popielcowa

W Środę Popielcową, 17 lutego, Msze św. z
posypaniem głów popiołem zostaną odprawione o godz. 8am, 12pm, 4pm, 6pm i 8pm.
W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Droga Krzyżowa

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu, w kościele o godz. 3pm i 8pm oraz w środy o godz.
6pm dla dzieci.

Gorzkie Żale

Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, w
każdą Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 3pm
w kościele.

Urodziny ks. Lesława

W środę, 17 lutego są urodziny ks. Lesława
Prebendowskiego SChr. Życzymy księdzu
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej. Szczęść Boże!

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.

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.
Krzysztof Janicki SChr.
ZESPÓŁ MISERICORDIA
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św. i

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
nabożeństwom. Próby zespołu odbywają się we wtorki o
godz. 8pm. Zespół prowadzi Jacek Krępulec: (630)205-4851.
Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.

godz. 7am w kościele, natomiast Dziecięcego Koła
Różańcowego po Mszy św. o godz. 11am w Bibliotece
Verburm.

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.

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.

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. Tadeusz Winnicki 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. Tadeusz Winnicki 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

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. Lesław Prebendowski 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.

•

Niania z własnym samochodem poszukuje pracy od
zaraz. Kontakt: Zofia (773)814-7779.

•

Montaż i naprawa drzwi garażowy i otwieraczy. Kontakt:
Krzysztof (773)968-6861.

