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

W południe przy rachunku sumienia skarżyłam się Bogu na brak sił. - Wtedy
usłyszałam w duszy te słowa: Od dziś będzie ci to przychodziło z wielką
łatwością. Wzmocnię twoje siły. Wieczorem, kiedy przychodzi czas odlewania
kartofli, spieszę pierwsza, ufna w słowa Pana. Z całą swobodą biorę garnek i
całkiem dobrze odlałam. Ale kiedy zdjęłam pokrywę, żeby kartofle odparowały,
ujrzałam w garnku zamiast kartofli całe pęki czerwonych róż, tak pięknych, że
trudno o nich napisać. Nigdy jeszcze takich nie widziałam. Zdziwiło mnie to
bardzo, nie rozumiejąc ich znaczenia - ale w tej chwili usłyszałam głos w duszy.
Taką ciężką twoją pracę zamieniam na bukiety najpiękniejszych kwiatów, a woń
ich wznosi się do tronu Mojego. (65)
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Niedziela palmowa - 28 marca
6:00pm (sobota) +Stanisław
Chlebowicz
7:00am O Boże błogosławieństwo
dla Janiny Laya z ok. 91 urodzin
9:00am ++Leszek, Władysław Bielak
i Bolesław Luberda
11:00am +Benedykt Bąk w piąty miesiąc po śmierci
1:00pm +Jerzy Dąbrowski w 28 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
dla rodziny Sołtys
Poniedziałek – 29 marca
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława
8:00am Za parafian
7:00pm ++Halina i Wacław Cudek
Wtorek – 30 marca
8:00am +Zbigniew Wojdak w rocz. śmierci
8:00am +Michał Pawliński w 25 rocz. śmierci
7:00pm +Jan Małyszko
Środa - 31 marca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Krzysztofa
Janickiego SChr z ok. urodzin
8:00am +Genowefa Nosek w rocz. śmierci
7:00pm +Stanisław Saciłowski w 8 rocz. śmierci
Wielki Czwartek - 1 kwietnia
7:30pm Liturgia Wielkiego Czwartku
Wielki Piątek - 2 kwietnia
3:00pm Droga Krzyżowa dla
dorosłych
5:00pm Droga Krzyżowa dla dzieci
7:30pm Liturgia Wielkiego Piątku
Wielka Sobota – 3 kwietnia
8:00am-4:00pm Co godzinę
poświęcenie pokarmów
7:30pm Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania - 4 kwietnia
6:00am O Boże błogosławieństwo
dla Jerzego i Heleny Remiasz
9:00am ++Robert Zabłotny w 4
rocz. śmierci
11:00am Dziękczynna za 30 lat

małżeństwa Beaty i Roberta Wojdak z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo
1:00pm O powołania kapłańskie i zakonne
3:30pm Intencja zbiorowa

Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7
Psalm: 22
Drugie czytanie: Flp 2, 6-11
Ewangelia: Mk 14, 1 – 15, 47

Niedziela palmowa - Mk 14, 1 – 15, 47
Między palmą a krzyżem

Słowo Boże Niedzieli Palmowej, zwanej także Niedzielą Męki
Pańskiej, ukazuje kulminację dramatu Boga, który wszedł w
dzieje człowieka. Następuje wyraźna intensyfikacja wydarzeń
i zagęszcza się atmosfera zainteresowania Jezusem z
Nazaretu. Podczas uroczystego wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy, gdy śpiewano radosne „Hosanna”, można było
odnieść wrażenie, że wszystko poszło jak z płatka. Aby
doprowadzić ludzi do domu Ojca w niebie, Pan Jezus musiał
ich najpierw przekonać do siebie. Wielki tłum, który przybył
na święta Paschy do Jerozolimy, ścielący drogę gałązkami z
palm i wołający: „Błogosławiony, który przychodzi w imię
Pańskie”, robił wrażenie przekonanego. Dalszy bieg
wypadków dowiódł jednak, że sprawa Jezusa z Nazaretu
wcale nie była dla tych ludzi oczywista. Wszak nawet wśród
wiwatujących stawiano sobie pytanie: „Kto to jest?”. Ci
właśnie ludzie z tłumu za kilka dni będą wołać: „Ukrzyżuj
Go!”. Widać, jak mało o Nim wiedzieli. W „demokratycznym”
plebiscycie postawili na Barabasza.
W kontekście dramatycznych wydarzeń Wielkiego Tygodnia
wszyscy razem i każdy z osobna musiał sobie jeszcze raz
odpowiedzieć na pytanie, które już wcześniej postawił swoim
uczniom Chrystus: „A wy za kogo mnie uważacie?”.
Arcykapłani i uczeni w Piśmie - jeszcze zanim sobie na to
pytanie odpowiedzieli - już „szukali sposobu, jakby Jezusa
podstępnie ująć i zabić”. Skoro trzeba to było zrobić
„podstępnie”, to znaczy, że nie było ku temu obiektywnych
powodów. Chrystus dla tej grupy ludzi był po prostu osobą
niewygodną, wręcz niebezpieczną, bowiem demaskował ich
słabość.
Pogubili się również w tym wszystkim Apostołowie. Nie tylko
Judasz, który „szukał dogodnej sposobności, jak by Go
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wydać”. Ciągle podejrzewamy, że dla niego była to zarazem
ostatnia sposobność, by jeszcze na Chrystusie coś niecoś
zarobić. Wiele jednak przemawia za tym, że chciał w ten
sposób wymusić na Nim „siłowy” wariant przejęcia władzy
nad Izraelem (nie tylko duchowej). W ogrodzie Getsemani
swoją ludzką słabość ujawnili również ci najważniejsi z grona
Dwunastu - Piotr, Jakub i Jan, którzy nawet jednej godziny
nie potrafili wytrwać z Chrystusem na modlitwie, „gdyż oczy
ich były snem zmorzone”. Piotr zdaje sobie sprawę, że
zwłaszcza od niego Chrystus ma prawo oczekiwać
odważnego świadectwa. Odruchowo chwyta nawet za miecz,
a potem - również odruchowo - kapituluje przed zwykłą,
służebną kobietą: „Nie znam tego człowieka”. To prawda, że
zaraz potem „wybuchnął” szczerym płaczem. Ale prawdą jest
również to, że w kontekście doświadczeń Wielkiego
Tygodnia pewniacy zawiedli.
Tym większy podziw i szacunek wzbudzają ewangeliczni
bohaterowie z drugiego i trzeciego planu. Jak choćby
czyniąca „dobry uczynek” owa (wedle tradycji niegdyś mocno
grzeszna) kobieta „z alabastrowym flakonikiem prawdziwego
olejku nardowego”, namaszczająca ciało jeszcze żywego
Chrystusa na Jego przyszły pogrzeb. Wzbudza szacunek
Szymon Cyrenejczyk, wprawdzie „przymuszony”, ale
przecież wyciągnięty z grona tych, którzy byli w tym trudnym
momencie bardzo blisko Jezusa. Wzbudzają szacunek
stojące blisko krzyża niewiasty i - równie odważny - Józef z
Arymatei, dopominający się o ciało Chrystusa. Nawet dobry
łotr ze sceny konania uczy nas, jak zbawienny użytek może
zrobić nawet najbardziej grzeszny człowiek, gdy się znajdzie
w bliskości Jezusa. I jeszcze jeden paradoks warto
zauważyć: gdy najbardziej wierzący zwątpili, to właśnie
pogański setnik jako pierwszy (jeszcze przed
zmartwychwstaniem Chrystusa) wyciąga religijny wniosek z
tego, co się stało na Golgocie: „Prawdziwie ten człowiek był
Synem Bożym”. To radosne, że Chrystus miał dla kogo
umierać. Ks. Antoni Dunajski

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: 03/21/2021
•
•
•
•
•

Składka tacowa: $8,555.00
Spłata długu: $10,095.00
Pledges: $250.00
Składka codzienna: $2,112.00
Pokrycie kosztów rekolekcji: $5,325.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzyma w
niedzielę, 11 kwietnia: Mia
Radawski, Gabriela Trętowicz; w
sobotę, 17 kwietnia: Amelia
Kowalski, Victoria Prokop; w
niedzielę, 25 kwietnia: Dominic Piotr
Radzki, Maja Bernat, Adam Jan
Orchowicz, Gabierlla Cieśla.
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.
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Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty
17 kwietnia przez: Weronika Prokop i
Tomasz Prokop
Przygotowujących się do sakramentu
małżeństwo powierzamy naszym
modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze
życia!

Droga Krzyżowa

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, w Wielki Piątek, w kościele o
godz. 3pm - dla dorosłych i 5pm - dla
dzieci.

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),
S zko ła H. Mod rze jewskie j
Naperville), Szkoła W. Sikorskiego
(Addison):
a) 29 kwietnia.

Gorzkie Żale

Zapraszamy na nabożeństwo
Gorzkich Żali w niedzielę, o
godz. 3pm w kościele oraz w
Wielki Piątek, o godz. 12am.

Jałmużna wielkopostna

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

•

Bierzmowanie 2021

Video z bierzmowania 2021 jest do odebrania u kamerzysty
Krzysztofa (630)707-1970. W sprawie zdjęć prosimy dzwonić
do Tomasza:( 630)440-4137.

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.
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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.
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Porządek Adoracji w Triduum Paschalnym

Kurs przedmałżeński

„Jak zbudować szczęśliwe
małżeństwo”
Małżeństwa ze wspólnoty
Domowego Kościoła zapraszają na
wyjątkowy KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI dla narzeczonych.
Cykl ośmiu spotkań odbędzie się od 24 kwietnia do 12
czerwca 2021 r. w naszej parafii. Kurs ma charakter
interaktywnych warsztatów przygotowujących do zawarcia
sakramentu małżeństwa i budowania wspólnego życia.

Spotkania poprowadzą małżeństwa, które będą dzielić się
swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami
jak zadbać o najważniejszą inwestycję: MAŁŻEŃSTWO.
Zapisy: Biuro parafialne: (630)268-8766 lub Tomek (773)4578354, Diana (773)290-0041.

Wielki Czwartek - 1 kwietnia

7:30pm Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adroracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
przez całą noc

3pm

5:00pm
7:30pm

Droga Krzyżowa
Pierwszy dzień
Nowenny do Bożego
Miłosierdzia
Droga Krzyżowa dla
dzieci
Liturgia Wielkiego Piątku

Komunia
św. będzie
udzielana
tylko
podczas
Liturgii
Wielkiego
Piątku

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim
przez całą noc do soboty do godz. 4pm

Wielka Sobota (Wigilia Paschalna) - 3 kwietnia
8am–4pm

Poświęcenie pokarmów (co
godzinę)
Do godz. 4pm Adoracja przy Grobie Pańskim
7:30pm
Liturgia Wigilii Paschalnej

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - 4
kwietnia
•
•

6am - Msza św. z procesją rezurekcyjną
9am, 11am,1pm i 3:30pm - Msza św. w ciągu dnia

Poniedziałek Wielknocny - 5 kwietnia
8:00am, 12:00pm i 7:00pm - Msza św.

Wielki Czwartek - 1 kwietnia
10pm-11pm

11pm-12am
12am-7pm

Przyjaciele Miłosierdzia, Krąg Miłosierdzia,
Rodzice i dzieci grup parafialnych,
(Ministranci, Schola dziecięca, Oaza),
Młodzież
Zespół Misericordia, Odnowa w Duchu
Świętym
Adoracja w ciszy (do Liturgii Wielkiego
Piątku)

Wielki Piątek - 2 kwietnia
10pm-11pm

Program Triduum Paschalnego

Wielki Piątek - 2 kwietnia

Zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu w
Triduum Paschalne poszczególne grupy istniejące przy
naszej parafii, jak również wszystkich parafian i przyjaciół.

11pm-12am
12am-1am
1am-2am
2am-3am
3am-4am
4am-5am
5am-6am
6am-7am
7am-4pm

Rodzice i dzieci grup parafialnych,
Przyjaciele Miłosierdzia, Młodzież,
Zespół Misericordia, Krąg Miłosierdzia
Gorzkie Żale (trzy części), Chór parafialny,
Kościół Domowy, Róże Rodziców za dzieci
Odnowa w Duchu – Grupa modlitewno-charytatywna
Krąg biblijny Zacheusz, Apostolat Margaretka
Lektorzy, Róże różańcowe
Marszałkowie
Straż honorowa NSPJ,
Adoracja w ciszy

Straż do Grobu Pańskiego

Jak co roku organizujemy Straż do Grobu Pańskiego. Osoby,
które chciałyby pełnić straź przy Grobie Pana Jezusa w
naszym Sanktuarium, proszone są o konktakt z panem
Józefem Żelazo: (630)935-2796.
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Urodziny ks. Krzysztofia i s. Krystiany
W piątek, 2 kwietnia są urodziny,
ks. Krzysztofa, a w sobot, 3 kwietnia - urodziny
s. Krystiany. Życzymy ks. Krzysztofowi i s. Krystianie Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej i wsparcia Ducha Świętego w
duszpasterskiej i apostolskiej pracy w parafii.
Szczęść Boże!!!.

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. Krzysztof Janicki 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)5057442. 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

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
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)4047378. 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.

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 „Verbum”

Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce
na balkonie i czynna jest w niedzielę
pomiędzy Mszami. Wypożyczyć w niej
można książki religijne i patriotyczne.

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

Kurs do egzaminu na obywatelstwo

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne kursy
przygotowujące od egzaminu na obywatelstwo.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
w niedziele.
Początek kursów w kwietniu 2021. W celu zapisania się
proszę dzwonić na numer: (773)-282-1122 ex. 400 lub (773)
481-5400.

