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
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 tych rekolekcjach dał mi Pan światło głębszego poznania woli swojej i zarazem
całkowitego zdania się na tę świętą wolę Boga. To światło utwierdziło mnie w głębokim
spokoju, dając mi zrozumienie, że niczego lękać się nie powinnam, prócz grzechu.
Cokolwiek na mnie Bóg dopuści, przyjmuję z całkowitym poddaniem się Jego świętej woli.
Gdziekolwiek mnie postawi, będę się starła wiernie spełnić Jego świętą wolę i wszelkie
upodobania Jego, o ile tylko będzie w mej mocy, chociażby ta wola Boża by la dla mnie jak wola Ojca niebieskiego względem swego Syna modlącego się w Ogrodzie Oliwnym ciężka i twarda. Otóż spostrzegłam, że jeżeli wola Ojca niebieskiego w ten sposób pełni
się w najmilszym Synu Jego, to właśnie w ten sposób spełniać się będzie i w nas;
cierpienia, prześladowania, zniewagi, hańba - przez to wszystko upodabnia się dusza
moja do. A im większe cierpienia, tym spostrzegam, że upodabniam się do Jezusa - to jest
najpewniejsza droga. (1394)
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IV Niedziela Wielkiego Postu - 14 marca
6:00pm (sobota) +Romualda Jezierkowska
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Sary Bratko z ok. 2
urodzin
9:00am +Jan Baran w 5 rocz. śmierci
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Dawida Bycul z ok.
20 urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Chloe Gruca w 5
rocz. urodzin
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Józefa Topolska
Poniedziałek – 15 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny w dniu
urodzin
7:00pm Za parafian
7:00pm ++Helena i Stanisław Kowalscy oraz ++synowie
Stanisław i Marian
Wtorek – 16 marca
8:00am +Ignacy Nosek w rocz. śmierci
8:00am +Adam Lisak w 9 rocz. śmierci
7:00pm +Stanisław Rogowski i +Leon Piernicki
Środa - 17 marca
8:00am +Jan Baltaziuk w 27 rocz. śmierci
8:00am +Zofia Wojno w 2 rocz. śmierci
7:00pm +Ks. Antoni Tworek
Czwartek - 18 marca
8:00am ++Franciszka (ona), Jan, Emilia, Perlejewski oraz
zmarli z rodziny
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00pm +Kazimierz Kurpiel

Piątek - 19 marca, św. Józefa
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Józefa Siedlarz w
dniu imienin
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława
7:00pm +Józef Dziadkowiec
Sobota – 20 marca
8:00am +Józef Ryguła w 30 rocz. śmierci
9:00am O potrzebne łaski i Boże błogosawieństwo dla
Haliny i Zygmunta z ok. 54 rocz. ślubu
V Niedziela Wielkiego Postu - 21 marca
6:00pm (sobota) +Patrick Sowiński w 1 rocz. śmierci i
+Cecylia Pietroń
7:00am +Genowefa Lis w rocz. śmierci

9:00am +Jan Szurko w rocz. śmierci
11:00am +Czesław Mika w 21 rocz. śmierci
1:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jadzi
Pajor i jej rodziny
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marcina i Katarzyny
Nicpon

Pierwsze czytanie: 2 Krn 36,14-16.19-23
Psalm: Ps 137
Drugie czytanie: Ef 2,4-10
Ewangelia: J 3,14-21

IV Niedziela Wielkiego Postu - J 3,14-21
Radość w cieniu Golgoty

Radość jest uczuciem, które trudno zrozumieć w okresie
Wielkiego Postu. Cała liturgia koncentruje się wokół tematyki
pasyjnej. W tych dniach uczestniczymy w nabożeństwach
Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, a także wysłuchujemy kazań
pasyjnych. Nawet kolor liturgicznych szat wprowadza nas w
zadumę i prowokuje refleksję nad życiem i śmiercią.
W „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II można spotkać
refleksję nad nieuchronnością ludzkiego losu. Wypowiada ją
człowiek, który obiema nogami mocno stoi w drugiej połowie
swojego życia. Chce on wykrzyczeć całemu światu, że
przemijanie ma sens. Taką frazę powtarza trzykrotnie, jakby
głosił nadzieję wbrew nadziei. Jakby chciał w sobie
przekrzyczeć inny, przeciwny głos.
Ten sam Papież zwrócił się kiedyś do ludzi w podeszłym
wieku i w specjalnym liście apostolskim wyraził podobną
nadzieję i wielki pokój. Te uczucia towarzyszą mu, kiedy do
głowy przychodzi myśl o chwili, w której - jak napisał - Bóg
powoła go z życia do życia.
Ten paradoks jest możliwy dzięki wierze. W jej świetle Jan
Paweł II patrzy na śmierć i przemijanie. Dla każdego z nas ta
sama radość może być w zasięgu ręki, jeśli także znajdziemy
w sobie wiarę, by więcej rozumieć z naszego życia.
Przeżywamy dziś kolejną „niedzielę radości”. Obchodzimy ją
w okresie Wielkiego Postu. Z jednej strony towarzyszy nam
wesołkowatość współczesnego świata, z drugiej strony odczuwamy obowiązek świadczenia o innej radości.
W wielu zakątkach świata trudno jest ludziom rozpocząć
dzień bez połknięcia najróżniejszych środków
farmakologicznych. Ich uśmiech okupiony jest wysoką ceną
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leków antydepresyjnych albo zwykłych używek.
Z drugiej strony spotykamy także innych ludzi. W ich oczach
wyraźna jest tajemnicza iskra. Niektórzy są zdolni do
uśmiechu bez pomocy środków odurzających.
Przeżywając „niedzielę radości” u progu Męki Pańskiej
dotykamy prawdziwej tajemnicy. Nic z chrześcijaństwa nie
przemienia rzeczywistości, tak jak życiodajna nadzieja. Ona
usensownia wszystko, włącznie z cierpieniem i
przemijaniem.
Nadzieja ta ma wielką siłę przekonywania, bo w Chrystusie
może się spełnić. Jednak dojrzały chrześcijanin nie może się
ograniczyć jedynie do biernego oczekiwania.
Okres paschalny jest czasem przemiany. Jak Żydzi opuścili
swe domostwa w ziemi obiecanej, by osiągnąć szczęście i
wolność, tak każdy z nas stoi przed tym samym wyzwaniem.
Chrystus pokazał drogę, wychodząc ze śmierci do życia.
Podobnie my opuszczamy grób grzechów i złych
przyzwyczajeń, by osiągnąć nową wolność. Dzięki niej
jesteśmy obdarzeni niezbywalną godnością. Ona także
zobowiązuje nas do szacunku wobec siebie i innych.
Radość, jaką przeżywamy po chrześcijańsku, nie jest
podobna do wesołkowatości świata. Czasami towarzyszy jej
smutek. Cierpiętnictwem byłoby przeżywać radość z powodu
smutku. Chrześcijanie przeżywają ją mimo smutku.
Ewangelia jest Dobrą Nowiną o zbawieniu. Z jej treści nie da
się wymazać tych rozdziałów, które mówią o Męce Pana.
Śmierć jest wkomponowana w nasze życie, należy do niego.
Tylko człowiek o niewzruszonej wierze potrafi stawić jej
czoła. Ludzie niewierzący milkną wobec tematu śmierci i
przemijania. Przechodzą obok niego ze spuszczoną głową.
My nie tylko wierzymy, ale nade wszystko mamy nadzieję.
Ona w serca zaszczepia radość, której nic nie może zmącić.
Nawet jeśli towarzyszy jej smutek, pozostaje wielka i
niezachwiana. 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.

Podziękowania za donacje: 03/07/2021
•
•
•
•

Składka tacowa: $8,825.00
Spłata długu: $14,942.00
Pledges: $655.00
Składka codzienna: $2,871.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzyma w niedzielę,
28 marca: Mia Izabela Niemotko.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i
Bożego błogosławieństwa w wychowaniu
dziecka w wierze.

Przygotowanie do chrztu w naszej parafii

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę
miesiąca po Mszy św. o godz. 1pm. Obecność rodziców
dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest
obowiązkowa!
O formalnościach związanych ze zgłoszeniem dziecka do
chrztu można się dowiedzieć dzwoniąc do biura
parafialnego (630)268-8766; przeczytać ze strony
parafialnej: www.milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ lub
przeczytać z tablicy ogłoszeń w kościele.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty
27 marca: Anita Gawlik i Jakub Jasiński.
Przygotowujących się do sakramentu
małżeństwo powierzamy naszym
modlitwom oraz życzymy wielu łask
Bożych na nowej drodze życia!
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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)

I Spowiedź dla dzieci komunijnych

I. Szkoła św. Faustyny:
 19 kwietnia (poniedziałek)
• godz. 5-6pm - grupa I
• godz. 6-7pm - grupa II
 26 kwietnia (poniedziałek)
• godz. 5-6pm - grupa III
• godz. 6-7pm - grupa IV
II. Szkoła z Schaumburg, Addison i inne:
 6 maja (czwartek)
• godz. 5-5:40pm - grupa piątkowa I
• godz. 5:40-6:30pm - grupa sobotnia II
 13 maja (czwartek)
• godz. 6-7pm - Addison i inne - grupa III

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.
•

Droga Krzyżowa

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego
Postu, w kościele o godz. 3pm i 8pm
i w środy o 8pm dla młodzieży.
Droga Krzyżowa w piątek, o godz.
8pm prowadzona będzie przez
poszczególne grupy parafialne:
• 19 marca - Zespół Misericordia
• 26 marca - Odnowa w Duchu Świętym

Gorzkie Żale

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

Przygotowanie do uroczystości św. Józefa

„Ukochany ojciec, ojciec
czułości, w posłuszeństwie i w
gościnności; ojciec twórczej
odwagi, robotnik, zawsze w
cieniu” - tymi słowami Papież
opisuje w czuły i poruszający
sposób św. Józefa. Czyni to w
Liście apostolskim „Patris
corde – Z ojcowskim sercem",
opublikowanym z okazji 150.
rocznicy ogłoszenia
Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To
właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum
Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem
świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od
dziś do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony
Opiekunowi Jezusa.
Przygotowanie do uroczystości św. Józefa w naszej
parafii będzie trwało od 11 do 19 marca. Nauki
przygotowujące będą się odbywały po Mszy św. wieczornej.
Przygotowanie poprowadzi ks. Zygmunt Ostrowski SChr.
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Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne w parafii odbędą się w dniach od V
niedzieli Wielkiego Postu, tj. od 20 marca do środy 24
marca; wygłosi je o. Andrzej Gbur OCD, z klasztoru
Karmetlitów Bosych, Munster, IN.

Jałmużna
wielkopostna

Jałmużna wielkopostna w
tym roku zostanie przekazana dla dzieci i młodzieży w Mikołajewie na
Ukrainie.

Świąteczne jajko

W chrześcijańskiej kulturze
pomoc i jałmużna w okresie
Wielkiego Postu są oczywistymi
gestami. Po raz kolejny przeprowadzamy w naszej parafii akcję
„Świąteczne jajko”.
Koszyk z jajkami jest wystawiony w przedsionku kościoła.
Można podjąć takie jajko. Zakupić „Gift Card” w sklepie i
przynieść do kościoła do Niedzieli Palmowej włącznie. Przygotowane jest duże jajko, do którego wrzucamy karty. Zapraszamy do udziału w tym wielkopostnym przedsięwzięciu.

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.

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.
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
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zapraszamy na spotkania.
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.
Krzysztof Janicki SChr.

Opiekun:

ks.

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. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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:

Montaż i naprawa drzwi garażowy i otwieraczy. Kontakt:
Krzysztof (773)968-6861.
• Potrzebni pracownicy do czyszczenia wykładzin i
dywanów. Kontakt: Piotr (630)833-3375.
•

