
Wszystkich, którzy chcieliby przynależeć do naszej wspólnoty parafialnej, prosimy o kontakt z biurem para-
fialnym. Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem wiary w Boga i poczuciem przy-
należności 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 

 
 
 
 

Są chwile, w których nie dowierzam sama sobie, jestem przeświadczona do 
dna o swojej  słabości i nędzy, i poznałam, że w tych chwilach mogę wytrwać 
tylko ufając nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. Cierpliwość, modlitwa i 
milczenie - te  wzmacniają duszę. Są chwile, w których dusza powinna 
milczeć i nie godzi się jej rozmawiać ze stworzeniami; są to chwile 
niezadowolenia z samej siebie, a dusza czuje się słaba jak małe dziecko, 
wtedy trzyma się całą siłą Boga. W takich chwilach żyję  wyłącznie wiarą i 
kiedy się uczuję wzmocniona łaską Bożą, wtenczas jestem śmielsza w mowie 
i obcowaniu z bliźnimi. (944) 
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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 



Pierwsze czytanie: Dz 4,8-12 
Psalm: Ps 118 
Drugie czytanie: 1 J 3,1-2 
Ewangelia: J 10,11-18  

IV niedziela wielkanocna - 25 kwietnia 
6:00pm (sobota) ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
7:00am +Władysław Dąbrowski w 9 rocz. śmierci 
9:00am Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Haliny i 

Zbigniewa z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 

11:00am ++Halina Kowalska, Helena i Kazimierz 
Antonowicz 

1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
dla Marii i Henryka w 49 rocz. ślubu 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Janina Malczewska 
 

Poniedziałek  – 26 kwietnia 
8:00am Za parafian 
8:00am ++Modest Krzak, Celina Leski, Lorraine Noesges 
7:00pm +Maria Korus w 11 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 27 kwietnia 
8:00am +Bronisław Kica w 5 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny Kica i Multan 
8:00am O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Patryka Prokop 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Michała Pajor 
 

Środa  - 28 kwietnia 
8:00am +Stanisław Nobis 
8:00am ++Józef i Franciszek Garbacz i za ich zmarłych 

rodziców 
7:00pm O cud uzdrowienia dla ks. proboszcza Mirosława 
7:00pm Dziękczynna z okazji urodzin Krystiana Kwaśniak 
 

Czwartek - 29 kwietnia 
8:00am ++Stanisław i Wanda Mozgała oraz Helena Ganew 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz 

opiekę Matki Bożej dla Agnieszki Prokop  
7:00pm +Tadeusz Kawa w 2 rocz. śmierci 
 

Piątek - 30 kwietnia 
8:00am +Wojciech Zakarzecki 
8:00am +Dariusz Iwanicki 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Sobota – 1 maja 
8:00am Dziękczynna za zdrowie i otrzymane łaski z prośbą 

o dalszą Bożą Opatrzność i opiekę św. Józefa dla 
Stanisławy Bafia w dniu urodzin 

 

IV niedziela wielkanocna - J 10,11-18 

Pokój darem i zadaniem 
Teologowie, archeologowie czy historycy szukają 

argumentów przemawiających za zmartwychwstaniem 

Chrystusa. Podstawowe przesłanki to pusty grób, cuda oraz 

wszelkie świadectwa osób, które spotkały Chrystusa po Jego 

śmierci na krzyżu. Jednak nic nie ma tak wielkiej siły 

p rzekonywan ia  jak pos tawa Aposto łów po 

Zmartwychwstaniu. Przecież śmierć Zbawiciela nie mogła ich 

nie sparaliżować. Pokładali w Chrystusie całą swoją 

nadzieję, byli przekonani o Jego wyjątkowości, po ludzku 

przywiązali się do Nauczyciela, który był ich przewodnikiem, 

ale także przyjacielem. I nagle wszystko legło w gruzach. 

Największa nadzieja ich życia zawiodła. Tę wylęknioną 

postawę doskonale widać na przykładzie uczniów idących do 

Emaus. Oni nawet używają wymownych słów: „a myśmy się 

spodziewali”, co potwierdza największy zawód ich życia. W 

innym miejscu Pismo Święte mówi, że Apostołowie zamykali 

się w obawie przed Żydami. To zamknięcie ma znaczenie 

podwójne. Chodzi nie tylko o ucieczkę przed jakimkolwiek 

zagrożeniem czy niebezpieczeństwem. Skutkiem każdej 

separacji i zejścia „pod ziemię” jest paraliż aktywności. 

Człowiek sparaliżowany strachem traci zdolność działania. 

Taki mechanizm stałby w poważnej opozycji w stosunku do 

późniejszych dzieł uczniów Jezusa, gdyby nie spotkanie 
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V niedziela wielkanocna - 2 maja 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am +Władysław Dąbrowski w rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Jacka Gibes i jego 

rodziny oraz dla pracowników firmy 
11:00am +Jan Kardasz w 1 rocz. śmierci 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla wszystkich 

zaangażowanych przy Straży Grobu Pańskiego oraz we 
wszystkich ich intencjach 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-04-25
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-04-25
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-04-25
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-04-25


Zmartwychwstałego. Jednym słowem, w ich życiu musiało 

się wydarzyć coś niezwykłego, skoro z ludzi zalęknionych i 

pogrążonych niemal w depresji stali się odważnymi 

głosicielami zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Ten fakt o 

tyle bardziej zasługuje na podziw, o ile uświadomimy sobie 

cenę, jaką zapłacili za to głoszenie. Przecież wszyscy - 

oprócz św. Jana - oddali swoje życie głosząc 

Zmartwychwstałego, a trzeba dodać, że ich śmierć była 

okrutna. Cóż więc stało się w drodze do Emaus, w 

Wieczerniku i Galilei? Gdyby nie spotkali Pana, wyraźny 

dynamizm chrześcijaństwa byłby nielogiczny. 

Mądrość pasterzy i wiernych nie pozwala jednak 

zatrzymywać się na aspekcie historiozoficznym czy 

socjologicznym. Przeżywanie świąt wielkanocnych 

nieodłącznie kojarzy się z żydowską paschą, która 

obchodzona była na pamiątkę przejścia przez Morze 

Czerwone. Jeśli więc pascha jest tak bardzo obecna nie tylko 

w języku i symbolach, ale także w liturgii i biblijnych opisach, 

warto głębiej zastanowić się nad jej wymową. Dynamizm 

chrześcijański musi być rozpatrywany w rozumieniu 

społecznym, bo rzeczywiście „dźwięk odsuwanego kamienia” 

z Pańskiego grobu wiele zmienił w ówczesnych stosunkach 

międzyludzkich i strukturze religijnej świata. Ale nade 

wszystko jesteśmy zobowiązani do odpowiedzi na pytanie o 

sferę indywidualną. Jeśli pascha oznacza przejście, trzeba 

sobie uświadomić drogę, to znaczy jej przebieg, początek i 

cel. Razem z Chrystusem przechodzimy ze śmierci do życia, 

z ciemności do światła, z niewoli do wolności. 

Ewangelia z dzisiejszej niedzieli otwiera przed nami szerszą 

perspektywę. Liczy się już nie tylko wymiar społeczny czy 

indywidualny, ale także eschatologiczny. Jeden pasterz i 

jedna owczarnia ukazują prawdziwą nadzieję na jedność 

osiągniętą dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie ma dla 

ludzi perspektywy „atrakcyjniejszej” od możliwości 

panowania nad swoją śmiercią. To wcale nie oznacza, że 

skoro jedność ma się zrealizować w czasach ostatecznych, 

to jesteśmy zwolnieni z obowiązku jej realizowania. 

Wielokrotnie w czasie wielkanocnym docierają do nas słowa 

Chrystusa: „Pokój wam”. Mogłoby się wydawać, że należy je 

potraktować jako dar Zbawiciela. Kryje się tu jednak 

poważne niebezpieczeństwo zaprzepaszczenia 

wspomnianego wcześniej dynamizmu. Dlatego wezwanie 

Chrystusa bardziej należy potraktować jako zadanie, misję, 

którą ma do spełnienia cały Kościół i każdy człowiek. Bardzo 

często przekłada się to na wysiłek i ofiarę, kiedy trzeba 

zrezygnować ze swojej racji albo zwyczajnie przebaczyć czy 

uznać swoją winę. Zawsze jednak ostateczną racją, dla 

której żaden wysiłek nie może hamować naszego 

dynamizmu, jest Zmartwychwstanie. ks. Marek Łuczak 
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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 Mary 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... 

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 22 marca do 16 kwietnia 2021 wpłacono przez PayPal: 
$3,973.89. 

Donacje z 04/18/2021 
• Składka tacowa: $8,549.00 
• Spłata długu: $7,460.00 
• Pledges: $70.00 
• I Rocznica Komunii św.: $600.00 
• Kawiarenka odpustowa: $7,410.00 

http://www.milosierdzie.us
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I Spowiedź dla dzieci komunijnych 
 

1. Szkoła św. Faustyny: 
 26 kwietnia (poniedziałek) 

• godz. 5-6pm - grupa III 
• godz. 6-7pm - grupa IV 

 
2. Szkoła z Schaumburg, Addison i inne: 

 6 maja (czwartek) 
• godz. 5-5:40pm - grupa I - 

piątkowa  
• godz. 5:40-6:30pm - grupa 

II - sobotnia  
 13 maja (czwartek) 

• godz. 6-7pm - Addison i 
inne - grupa III 

 

 

 
 

Próby przed I Komunią po Mszy św.  
o godz. 7pm: 
 

Szkoła z Schaumburg, Addison i inne: 
• 26 kwietnia  (poniedziałek) - grupa I - piątkowa 
• 27 kwietnia (wtorek) - grupa II - sobotnia 
• 28 kwietnia (środa) - Addison i inne - grupa III 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzyma w 
sobotę, 22 maja: Emil Jasica, Filip 
Gryncewicz i Julian Gryncewicz, w 
niedzielę, 23 maja: Antoni Łachut, Klara 
Śmiarowski, Natan Matejczyk, Adrian 
Stanisław Urbańczyk. 
Rodzicom życzymy wszelkich łask i 
B o ż e g o  b ł o g o s ł a w i e ń s t w a  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 15 maja przez: Christopher 
Lisak i Maryla Wróbel; 29 maja 
przez Christopher Gajda i Silvia 
Tomal; David Rogers i Mariola 
Grzybowska. 
P r z y g o t o w u j ą c y c h  s i ę  d o 
sakramentu małżeństwo powierzamy 
naszym modlitwom oraz życzymy 
wielu łask Bożych na nowej drodze życia! 

 
Pierwsza Komunia św. 2021 
• Pierwsza Komunia III i IV grupy 

dzieci ze szkoły św. Faustyny w 
Lombard odbędzie się 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) 

 

Rocznica I Komunii św., czwartek, godz. 7pm  
• S z k o ł a  C z .  M i ł o s z a 

(Schaumburg) ,  Szko ła  H. 
Modrzejewskiej Napervil le), 
Szkoła W. Sikorskiego (Addison): 
29 kwietnia. 

Dzień Matki 
Przy wejściu do kościoła zostały 
wyłożone kopertki na Dzień Matki. 
Na kopercie proszę wypisać imię 
żyjącej lub zmarłej Matki i wrzucić do 
koszyka z kolektą. W niedzielę, 9 
maja podczas wszystkich Mszy 
świętych modlić się będziemy w 
in tencjach wszystkich matek 
żyjących i zmarłych. 
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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.  

Prebendowski SChr. 

Spotkanie informacyjne i zapisy do nowej grupy odbędą 
się: 14 maja 2021 – piątek – godz. 8pm w Centrum 
Pastoralnym, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148 
Już od 2011 roku prowadzone są te warsztaty w Chicago i 
uczestniczyło w nich już ponad 100 osób, a wszyscy, którzy 
bez zaniedbań i aktywnie wypełniali program, odnieśli wielką 
korzyść.  
Więcej informacji można znaleźć na stronach:  
1. www.milosierdzie.us  
2. www.12krokow.sychar.org 
3. www.chicago-jezuici.sychar.org  
Jeśli chcesz o coś zapytać zadzwoń:  (630)656-7789 – Maria  
albo napisz email: 12KrokowLombard@gmail.com. Warsztaty rozwoju duchowego 

Nasza parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
SYCHAR (www.chicago-jezuici.sychar.org) organizuje 
Warsztaty rozwoju duchowego: „Wreszcie żyć – 12 kroków 
ku pełni życia” 
Opiekunem duchowym Warsztatów jest ks. Lesław 

http://www.chicago-jezuici.sychar.org/
http://www.chicago-jezuici.sychar.org/


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. Tadeusz Winnicki 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” 
Spo tkan ia  K ręgu  B i b l i j nego 
„Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po wieczornej 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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

• Potrzebni pracownicy do czyszczenia wykładzin i 
dywanów. Kontakt: Piotr (630)833-3375. 

• King’s Hall Banquets poszukuje kelnerów - kelnerki i 
pomoc do kuchni. Kontakt: Jola (630)740-2749. 

• Pani do serwisu sprzątającego z samochodem lub bez z 
możliwością zamieszkania w okolicach Wheaton i Carol 
Stream. Kontakt: Helena (630)661-0015. 

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 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. 
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