
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 

 
 
 
W nocy odwiedziła mnie Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Radość 
napełniła duszę moją i rzekłam: Maryjo, Matko moja, czy Ty wiesz, jak strasznie 
cierpię? - I odpowiedziała mi Matka Boża: Wiem, ile cierpisz, ale nie lękaj się, ja 
współczuję z tobą i zawsze współczuć będę. Uśmiechnęła się serdecznie i znikła. 
Natychmiast powstała w duszy mojej siła i wielka odwaga. Jednak trwało to tylko 
jeden dzień. Piekło jakoby się sprzysięgło przeciwko mnie. Nienawiść straszna 
zaczęła się wdzierać do duszy mojej, nienawiść do wszystkiego, co święte i 
Boże. Zdawało mi się, że te udręki duszy mają być stałym udziałem mojego 
istnienia. Zwróciłam się do Najświętszego Sakramentu i mówię do Jezusa: Jezu, 
Oblubieńcze mojej duszy, czy Ty nie widzisz, że kona dusza moja za Tobą? (…) 
Przepraszam Cię, Jezu, niech się stanie we mnie wola święta. (25) 
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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 10,25-26.34-35.44-48 
Psalm: Ps 98 
Drugie czytanie: 1 J 4,7-10 
Ewangelia: J 15,9-17  

VI niedziela wielkanocna - 9 maja 
6:00pm (sobota) ++Jadwiga i Stanisław Grzybowscy oraz 

+Łucja i Zdzisław Grzybowscy 
7:00am W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam 
9:00am W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam 
11:00am W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam 
1:00pm W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam 
 

Poniedziałek  – 10 maja 
8:00am Za parafian 
8:00am +Stefania Sołtys w 2 rocz. śmierci 
7:00pm +Barbara Kosela 
 

Wtorek  –11 maja 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Pawła Świerc i jego 

rodziny 
7:00pm ++Aniela i Wojciech Giemza 
7:00pm +Czesław Rzezinowski 
 

Środa  - 12 maja 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
8:00am +Stanisław Sołtys 
7:00pm ++Maria i Franciszek Mucek 
 

Czwartek - 13 maja, MB Fatimskiej 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Ali Biernacki w dniu 

urodzin 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Elżbiety z ok. urodzin i dla całej jej rodziny 
7:00pm ++Władysław Budek i Józef Mucek 

 

Piątek - 14 maja, św. Mateusza Ap. 
8:00am ++Zofia Bagińska, Rozalia i  Józef Perlejewski oraz 

Józef Dorotkiewicz 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Janusza Kubińskiego z ok. urodzin i dla całej jego rodziny 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Haliny i Andrzeja w dniu urodzin 
 

Sobota – 15 maja 
8:00am +Andrzej Wesołowski 
 

Niedziela Wniebowstąpienia Jezusa - 16 maja 
6:00pm (sobota) ++Agata Dziedzic w 5 rocz. śmierci oraz 

Maria i Władysław Dziedzic 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla  Sandry Woźniak z ok. 

urodzin 

VI niedziela wielkanocna - J 15,9-17 
Wytrwajcie w miłości mojej 
Przypomnijmy sobie z czasów szkolnych proste 
doświadczenie. Na stole rozrzucone, oddzielone od siebie o 
ułamki milimetrów gwoździe. Wiadomo, że oddziałuje na nie 
siła grawitacji, i z natury rzeczy wszystkie one wzajemnie się 
przyciągają. Nie przysuwają się jednak do siebie, nawet nie 
drgną, bo silniejsza od grawitacji jest tu - stawiająca opór - 
siła tarcia. 
Wystarczy jednak przybliżyć na odpowiednią odległość 
elektromagnes, a gwoździe nie tylko podskakują do niego, 
ale zaczynają przyciągać się wzajemnie, „lepiąc się” jeden 
do drugiego, tak że z łatwością można je zebrać w jeden 
kłębek. Nie tracą swojego ciężaru, ale nie spadają, bo 
przyciągająca siła elektromagnesu jest znacznie silniejsza 
niż siły tarcia płaszczyzny stołu i ciążenia w kierunku 
ziemskiego globu. Pod wpływem elektromagnesu gwoździe 
nie tylko są przyciągane, ale również uzyskują zdolność 
przyciągania innych gwoździ. Wystarczy jednak wyłączyć 
prąd i wszystko znowu się rozpadnie. 
Bardzo podobne zjawisko można zauważyć w świecie 
ludzkich doświadczeń. Człowiek został stworzony jako 
zdolny do miłości, i to „ciążenie” ku innym ludziom zaznacza 
się już w sferze natury. Teoretycznie więc z miłością nie 
powinniśmy mieć większych problemów. A jednak je mamy. 
Siła „tarcia” spowodowana grzechem pierworodnym jest tak 
wielka, że bardzo często zwycięża w nas egoizm i zamiast 
zbliżać, oddalamy się od siebie. Nawet jeśli kogoś 
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9:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Zofii Kisiel w dniu urodzin 

11:00am Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego z 
prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczniów i 
nauczycieli Szkoły św. Faustyny 

1:00pm O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Oli 
w dniu urodzin 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i Zofii Sroka 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
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pokochamy, trudno nam w tej miłości wytrwać. Dotyczy to 
również naszej relacji do Pana Boga. Cała historia biblijna 
jest smutną ilustracją tego dramatu. Sytuacja byłaby bez 
wyjścia, gdyby przestał nas kochać Bóg. 
Na szczęście Bóg, który „jest miłością”, nigdy kochać nie 
przestaje. „W tym przejawia się miłość, że nie my 
umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiłował”. Z 
elektromagnetyczną siłą swojej miłości w Jezusie Chrystusie 
zbliżył się do ludzi tak bardzo, że nie tylko przyciąga nas 
nieustannie do siebie, ale również uzdalnia do miłości 
braterskiej. To właśnie miał na myśli św. Jan, zachęcając 
adresatów swojego listu: „Miłujmy się wzajemnie, ponieważ 
miłość jest z Boga”. 
Najtrudniej kochać tym, którzy sami nigdy nie byli kochani. 
Osobiste dramaty ludzi różnych czasów i pokoleń polegają 
na tym, że nie dowierzali oni i nie dowierzają, jak bardzo 
kocha ich Bóg. A jeśli nawet dowierzają, to nie bardzo 
wiedzą, na czym ta miłość polega, co stanowi jej istotę. 
Podejrzewamy, że Bóg kocha tak jak my, tylko bardziej. 
Miłość w wydaniu ludzkim, która jest zawsze niedoskonała, 
zbyt często staje się dla nas podstawą do refleksji na temat 
miłości w ogóle, także miłości Bożej. I na tym polega nasz 
błąd. 
Miłość w wydaniu ludzkim jest zawsze - w większym lub 
mniejszym stopniu - nacechowana piętnem interesowności. 
Kochamy „ze względu na...”. Tymczasem Bóg kocha 
„pomimo że...”. Człowiek kocha zwykle „dla siebie” i 
wybiórczo: kochając kogoś bardziej, innych kocha mniej. 
Bóg, nawet gdy kogoś kocha bardziej (na przykład swojego 
Syna), to kocha Go dla innych, dla nas: „W tym objawiła się 
miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego 
na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. Posłał - znaczy 
dał, ofiarował. Miłość w wydaniu ludzkim bywa często 
nietrwała, przelotna. A przecież - jak pisał Mauriac - „kto 
przestał kochać, znaczy, że nie kochał wcale”. Bóg kocha w 
sposób nieodwołalny, jest w miłości wytrwały. 
To dlatego Chrystus mówi: „Wytrwajcie w miłości mojej”. 
Miłujcie się tak „jak Mnie umiłował Ojciec” i tak jak „Ja was 
umiłowałem”. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, jak kocha Bóg, i 
jeśli sami tej miłości nie doświadczycie, nigdy nie będziecie 
zdolni do prawdziwej miłości. ks. Antoni Dunajski 
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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 

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; 
w niedzielę, 6 czerwca: Ester 
Wcisło; w niedzielę, 13 czerwca: 
Olivier Kupiec, Eva Rose Zubrzycki, 
Amelia Pieprz; w sobotę, 26 
czerwca: Nathan Majerczak; w 
niedzielę: 27 czerwca: Alicja 
Oślizło, Zofia Potera, Maya Gondek. 
 

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.  

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... 

Donacje z 05/02/2021 
• Składka tacowa: $8,173.00 
• Spłata długu: $13.002.00 
• Pledges: $555.00 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

http://www.milosierdzie.us
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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 
15 maja przez: Christopher Lisak i 
Maryla Wróbel; 29 maja przez 
Christopher Gajda i Silvia Tomal; David 
Rogers i Mariola Grzybowska; 5 
czerwca: Wojciech Jarmoszko i Anita 
Szymczak; 7 czerwca: Julio Vargas i 
Wioleta Grzymała; 12 czerwca: Brad 
Smith i Paulina Wojtowicz; 26 czerwca: 
Tomasz Miszczak i Alicja Kwak oraz Marek Sadowski i 
Katarzyna Henc. 
Przygotowujących się do sakramentu małżeństwo 
powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy wielu łask 
Bożych na nowej drodze życia! 

 
Pierwsza Komunia św. 2021 
• Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły 

W. Sikorskiego, Addison i innych szkół: 
15 maja (o godz. 10am) 

 
 
 
 

 
Szkoła z Schaumburg, Addison i inne: 

 13 maja (czwartek) 
• godz. 6-7pm - Addison i inne - 

grupa III 

Nabożeństwa majowe 
W naszej wspólnocie 
nabożeństwo  majowe będzie 
odprawiane w kościele: 
 od poniedziałku do 

piątku oraz w niedzielę o 
godz. 6:30pm;  

 w sobotę o godz. 5:30pm.  
 

Nabożeństwo majowe: 
 dla dzieci będzie odprawiane za Centrum Pastoralnym, w 

środy o godz. 6:00pm,  
 młodzież zapraszamy na wspólny śpiew Litanii 

loretańskiej w środę, po wieczornej Mszy św., pod figurę 
Matki Bożej. 

Litania loretańska 
Od czerwca 2020 r. dodano do niej trzy wezwania, czyli ma 
ona 55 wezwań mówiących nam o tym, kim jest, jaka jest 
Matka Boża i co daje każdemu, kto prosi ją o pomoc: 
 Matko miłosierdzia (2014 rok w Polsce) 
 Matko nadziei, 
 Pociecho migrantów. 

I Komunia św. 24 kwietnia 2021 
Video z I Komunii św. z 24 kwietnia: grupy I i II ze Szkoły św. 
Faustyny jest do odebrania u kamerzysty Krzysztofa (630)
707-1970. W sprawie zdjęć prosimy dzwonić do Tomasza:
( 630)440-4137. 

Życzenia na Dzień Matki 
Wszystkim Mamom, w dniu Ich święta 
składamy nasze najserdeczniejsze 
życzenia: obfitości wszelkich Bożych 
darów, zdrowia, pokoju serca oraz opieki 
Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień 
Waszego życia.  
Dziękujemy Wam za Wasze dobre, kochające serca, za 
miłość, za uśmiech, za cierpliwość i Waszą obecność w 
naszym życiu. Niech Bóg obficie Wam błogosławi. 

Nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej 
W czwartek, 13 maja, rozpoczynamy 
nabożeństwa fatimskie, które będą 
odprawiane każdego 13 dnia miesiąca do 
października tak, jak Matka Boża 
ukazywała się dzieciom w Fatimie. 
Będziemy modlić się w czasie tych 
nabożeństw w intencjach, które polecała 
nam Maryja i w intencjach, które 
przyniesiemy w naszych sercach. 
Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 7pm, a po 
Mszy św. na procesję  ze świecami z Matką Boża Fatimską. 
Prosimy o przyniesienie własnych świec. 
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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 
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• 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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