
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 

 
 

 
Dziś, kiedy w spowiedzi świętej odsłoniłam cokolwiek swej duszy, ponieważ 
przyszła mi myśl, że może to właśnie jest pokusą, że z chwilą, w której proszę 
o zwolnienie ze Zgromadzenia doznaję takich ciężkich cierpień i ciemności - i 
odpowiedział mi spowiednik, że może to nie jest chwila przez Boga 
naznaczona. Trzeba się modlić i cierpliwie czekać, ale że cię czekają 
cierpienia wielkie, to jest prawdą. Wiele będziesz  do zniesienia cierpień i 
trudności do przezwyciężenia, to jest pewne, lepiej  jeszcze zaczekać i wiele 
się modlić o głębsze poznanie i światło Boże. Rzeczy są wielkie. (…) Wierzę, 
że Bóg nie może mi dać więcej nad to, co mogę. Ufam Jego miłosierdziu. 
(1117-1118) 
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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 1, 1-11 
Psalm: Ps 47 
Drugie czytanie: Ef 4, 1-13 
Ewangelia: Mk 16, 15-20  

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 

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 
 

Poniedziałek  – 17 maja 
8:00am Za parafian 
8:00am ++Weronika, Jan, Wacław Domański w rocz. śmierci 
7:00pm +Edmund Nowacki w 18 rocz. śmierci i +Feliks 

Lewandowski w 1 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 18 maja 
8:00am Dziękczynna w 39 rocz. urodzin Weroniki Rechul 
8:00am +Ryszard Kubiński i +Eugeniusz Pieczko w rocz. 

śmierci 
7:00pm +Maria Durlak w 1 rocz. śmierci 
 

Środa  - 19 maja 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm +Józefa Konopka 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i żarliwą wiarę dla Piotra i 

Marka 
 

Czwartek - 20 maja 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Karoliny w dniu 21 

urodzin 
7:00pm +Zygmunt Mierzwa 
7:00pm +Roman Bułat w rocz. śmierci 
 

Piątek - 21 maja 
8:00am ++Eugeniusz i Karolina Lizak w rocz. śmierci 
8:00am ++Wanda, Wacław i Krzysztof Markiewicz 
7:00pm +Krzysztof Chamera w 20 rocz. śmierci 

Wniebowstąpienie Pańskie - Mk 16, 15-20 
Patrzeć niebem 
Niebo to pełnia przyjaźni z Bogiem. Niebo już dziś jest 
pośród nas, jeśli tylko żyjemy w przyjaźni z Chrystusem. 
Dlaczego Ewangelista tylko jednym zdaniem mówi o 
Wniebowstąpieniu, skoro jest to jedna z najdonioślejszych 
tajemnic naszej wiary? Być może nie potrafił wyrazić tego, co 
wtedy się wydarzyło. Wniebowstąpienie jest zbyt 
niewysłowione, wymyka się ludzkim zdolnościom 
definiowania. Możemy też ulec wrażeniu, że Jezus po prostu 
uciekł z tego świata, w którym trzeba wyganiać demony, 
ciągle szukać języka porozumienia, narażać się każdego 
dnia na trudne sytuacje, ciągle uważać, by nie zatruć się 
toksycznymi relacjami i nieustannie kłaść ręce na chore 
miejsca egzystencji. Może miał tego dość i wytrzymawszy 33 
lata, mając za sobą proces z artykułu o bluźnierstwo oraz 
hańbiącą śmierć, wymknął się do rozkoszy nieba, 
zostawiając nas na pastwę krzywdzących pomysłów, których 
sami jesteśmy autorami? Nie, to nie była ucieczka, ale 
przetarcie szlaku, otworzenie nowych możliwości! 
Bóg nie zainwestował w rekonstrukcję raju na skalanej 
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Sobota – 22 maja 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
9:00am +Wiktor Augustyn  
 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 23 maja 
6:00pm (sobota) +Halina Bukat 
7:00am ++Krystyna i Jan Świerc 
9:00am P Boże błogosławieństwo dla 

Wiktorii Gruca w 17 rocz. urodzin 
11:00am +Stanisław Kaszuba w 17 rocz. 

śmierci 
1:00pm Dziękczynna za dary Ducha Św. 

Bogu wiadomej rodzinie 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla 

Izabeli i Kazimierza Wiatr w 34 rocz. 
ślubu 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09


ekologicznie ziemi, ale otworzył drogę do Nowej Ziemi i 
Nowego Nieba. Jezus, wstąpiwszy do nieba, nie zrzucił skóry 
człowieka z traumatycznym grymasem i politowaniem, ale 
podniósł ludzką naturę tam, dokąd nie sięgają ani nasze 
aspiracje, ani nawet nasza wyobraźnia. Jezus mówił niewiele 
o niebie nie dlatego, że jest ono iluzją, ale dlatego, że nie da 
się go wyrazić. Powierzamy się jego zapewnieniom o 
dostępności nieba dla nas wszystkich. Wstępujemy w niebo 
za Nim i Jego mocą, gdy zawierzamy Jemu. 
Potrzeba oczyścić słowo „niebo” od archaicznych skojarzeń. 
Niebo nie jest miejscem geograficznym ani astronomicznym. 
Mówimy, że jest na górze w tym sensie, że jest nieosiągalne 
dla zwykłego śmiertelnika, ale zmartwychwstały Syn 
Człowieczy osiągnął je i w ten sposób udostępnił dla 
wszystkich, którzy z Nim mają jedność. Niebo to pełnia 
przyjaźni z Bogiem. Niebo już dziś jest pośród nas, jeśli tylko 
utrzymujemy się w przyjaźni z Chrystusem. Nie widzimy 
jednak Jego chwały i szczęścia, bo musielibyśmy się 
nauczyć patrzeć na wszystko niebem, któremu 
pozwolilibyśmy we wnętrzu zamieszkać. 
Patrzeć niebem to zawsze wierzyć, dostrzegać demony, by 
je z innych wyganiać, a nie oskarżać innych z ich powodu, 
mówić językiem nieba, a nie wulgarnością piekła, panować 
nad wężami złych podszeptów i nie zatruwać siebie i innych 
tym, co jest trucizną nienawiści i kłamstwa, oraz nie kłaść 
łapy chciwości na wszystkim, tylko rękę hojnej dobroci po to, 
by uzdrawiać. Niebo to bliskość na podobieństwo owego 
zasiadania po prawicy Boga Ojca. Bo cóż innego znaczy, że 
Jezus zasiadł po prawicy Ojca? Oznacza to najbliższą 
zażyłość z Bogiem Ojcem. Niebo to bliskość Oblicza Ojca 
wobec Oblicza Syna. Niebo to tron, czyli panowanie nad 
sobą, a nie nad innymi, panowanie nad tym, co trujące, i nad 
tym, co chore. Augustyn Pelanowski OSPPE 
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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 żarl iwego czcicie la 
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 
s y n o w s k ą  c z e ś ć  k u  M a r y 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... 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzyma w sobotę, 
22 maja: Emil Jasica, Filip Gryncewicz i 
Julian Gryncewicz; w niedzielę, 23 maja: 
Antoni Jan Łachut, Klara Śmiarowski, 
Natan Matejczyk; w niedzielę, 6 
czerwca: Ester Wcisło, Maya Evellyn 
Stachnik; w niedzielę, 13 czerwca: 
Olivier Kupiec, Eva Rose Zubrzycki, 
Amelia Pieprz, Daniel Rachwał; w 
sobotę, 26 czerwca: Nathan Majerczak; w niedzielę: 27 
czerwca: Alicja Oślizło, Zofia Potera, Maya Gondek. 
 

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. 

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.  

Donacje z 05/9/2021 
• Składka tacowa: $8,057.00 

• Spłata długu: $11,691.00 
• Pledges: $320.00 
• 3 maja: $642.00 
• Akcja Róża dla Mamy: $2,325.00 (kwota będzie 

rozdzielona na duszpasterstwo dzieci i młodzieży z naszej 
parafii oraz dla dzieci i młodzieży z biednych krajów). 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

http://www.milosierdzie.us
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Małżeństwo 
Sakrament małżeństwa zostanie 
zawarty 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! 

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. 

I Komunia św. 1 maja 2021 
Video z I Komunii św. z 1 maja: grupy III i IV ze Szkoły św. 
Faustyny jest do odebrania u kamerzysty Krzysztofa (630)
707-1970. W sprawie zdjęć prosimy dzwonić do Tomasza:
( 630)440-4137. 

Nabożeństwa majowe - znaczenie i tradycja 
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym 
czci Matki Bożej. Słynne "majówki" - nabożeństwa, 
odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, 
kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w 
krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania 
Loretańska. 
 

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach 
sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. 
Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej 

pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki 
hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by 
wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed 
figurami Bożej Rodzicielki. 
 

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w 
całej chrześcijańskiej Europie.  
 

W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych 
można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym 
przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci 
przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania 
u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne 
kroniki włoskich dominikanów. 
 

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i 
XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w 
kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, 
które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem.  W 1859 r. kolejny następca św. Piotra - Pius 
IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę 
nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki 
kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem. 
 

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe 
zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu.  
Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw 
majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. 
Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę. Swoją nazwę 
z a w d z i ę c z a  w ł o s k i e j 
miejscowości Loretto, gdzie była 
niezwykle popularna. Ponieważ 
często modlący się dodawali do 
niej własne wezwania, w 1631 r. 
Święta Kongregacja Obrzędów 
zakazała dokonywania w tekście 
samowolnych zmian.  
 

Od czerwca 2020 r. Litania 
Loretańska ma 55 wezwań 
mówiących nam o tym, kim jest, 
jaka jest Matka Boża i co daje 
każdemu, kto prosi ją o pomoc. 

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. 



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 chrześci janina. 
Osobą odpowiedzialną za 
lektorów w parafii jest Jadwiga 
Pajor: (773)505-7442. Opiekun: 
ks. Tadeusz Winnicki SChr. 
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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.  

 

Uroczystość Zesłania Ducha Św. - czuwanie 
Odnowa w Duchu Świętym 
zaprasza na czuwanie przed 
Uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego. 
Czuwanie odbędzie się w 
sobotę, 22 maja, po Mszy św. o 
godz. 6pm. 
Czuwanie zakończy się Mszą św., która sprawowana będzie 
o godz. 12am. Serdecznie zapraszamy! 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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

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

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 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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