
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 

 
 

 
Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo 
dobroci Jego końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego 
granicy ani końca nie masz; chociaż złość dojdzie do miary, w miłosierdziu 
miary nie masz. O Boże mój, nawet w karach, którymi dotykasz ziemię, widzę 
przepaść miłosierdzia Twojego, bo karząc nas tu na ziemi, uwalniasz nas od 
kary wiecznej. Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu 
w Jego nieskończonym miłosierdziu, niżeli niemowlę w sercu matki. O Boże, 
któryś jest samą litością dla największych grzeszników, szczerze 
pokutujących; a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia 
Bożego. (423) 
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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: Pwt 4,32-34. 39-40 
Psalm: 33 
Drugie czytanie: Rz 8,14-17 
Ewangelia: Mt 28,16-20 

Niedziela Trójcy Świętej - 30 maja 
6:00pm (sobota) O Boże 

błogosławieństwo dla 
Sebastiana i Dawida oraz w 
19 rocz. ślubu dla Agnieszki i 
Sebastiana 

7:00am O Boże 
błogosławieństwo dla 
Barbary i Jana Górz 

9:00am O Boże 
błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Adriana i 
Natalii z rodziną oraz dla 
Sylwii 

11:00am ++Sławomir Dachtera oraz Krystyna i Stanisław 
Miłkowski 

1:00pm ++Adela i Zygmunt Ciepiela 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Poniedziałek  – 31 maja 
8:00am Za parafian 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Marii Johnson i Roberta Malinka 
 

Wtorek  – 1 czerwca 
8:00am +Mariusz Jarosz w 4 miesiące po śmierci 
7:00pm +Sabina Bajerlein w 12 rocz. śmierci 
7:00pm +Janina Drozda w 2 rocz. śmierci 
 

Środa  - 2 czerwca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00pm Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

Czwartek - 3 czerwca, I Czwartek miesiące 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 

zdrowie dla Zofii Rak 
7:00pm +Marian Chlebowicz 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 

 

Piątek - 4 czerwca, I Piątek miesiąca 
8:00am +Maria Merchut w 11 rocz. śmierci 
8:00am ++Wiktoria i Stanisław Markowscy  
7:00pm +Michalina Żelazko w 2 rocz. śmierci 
 

Sobota – 5 czerwca, I Sobota miesiąca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 

Niedziela Trójcy Świętej - Mt 28,16-20 
Zanurzeni w Tajemnicę 
Nie może być autentycznego chrześcijaństwa tam, gdzie 
kwestionowana jest Tajemnica Trójcy Przenajświętszej. 
Wobec niej nie można stanąć inaczej, jak tylko z wiarą. Na 
drogi wiary weszliśmy przez chrzest i na tych drogach 
trwamy, o ile przyjmujemy łaskę wiary i o ile chcemy korzyć 
rozum wobec tajemnicy. Wiara jest współdziałaniem łaski, 
rozumu i woli. 
Objawienie Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej przyniósł nam 
Człowiek, który jest Bogiem – Jezus z Nazaretu. Tylko On 
podczas ziemskiego życia doświadczał najpełniej i najgłębiej 
więzów z Ojcem i Duchem Świętym. Z tego doświadczenia 
wyrastało całe życie i posługiwanie Jezusa. 
Na wyjątkowe więzy z Ojcem wskazują już słowa 
zwiastowania Maryi. Gabriel mówi, że Jezus otrzyma od 
Boga dziedziczenie tronu Dawida na wieki. Szczególne 
doświadczenie każe Jezusowi mówić o Bogu jako o Ojcu: „Ja 
i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,20). Jest to wyraźne odejście 
od starotestamentalnego mówienia o Bogu. W słowie 
„Ojciec” Jezus mieści całą najgłębszą poufałość, zażyłość, 
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9:00am +Gertruda Cuper 
 

Niedziela Bożego Ciała - 6 czerwca 
6:00pm (sobota) 

Wynagradzająca NSPJ i NSM 
za grzechy nasze i całego 
świata 

7:00am ++Katarzyna i Stanisław 
Konopka i za zmarłych z 
rodziny 

9:00am +Stanisław Bysiek w 3 
rocz. śmierci 

11:00am ++Lucyna, Jan, Nazariusz Malinowski 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Marka 

Piaseckich w rocz. ślubu 
1:00pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
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jakby rodzinność, aż do absolutnego zjednoczenia Swojej 
Osoby z Osobą Boga. Zjednoczeniu temu nie zaprzecza 
posłuszeństwo, jakie Syn okazuje Ojcu, zwłaszcza między 
modlitwą w Ogrójcu a konaniem na krzyżu. Nie zaprzecza 
mu też wołanie: „Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Mt 27,46). 
Opuszczony przez Boga nie powstałby z martwych. 
Zmartwychwstanie zaś ukazuje w nowym blasku jedność 
Syna z Ojcem. 
Jezus mówiący o swoim Ojcu, wielokrotnie mówi też o Ojcu 
naszym. Dobitnym przykładem tego jest początek Modlitwy 
Pańskiej. Jezus w ten sposób ukazuje swoją głęboką 
solidarność z całym rodzajem ludzkim. Wskazuje też na 
ojcostwo Boga wobec wszystkich ludzi, którzy będąc Jego 
dziećmi, jednocześnie są braćmi Jezusa. 
W scenie Zwiastowania uwidaczniają się więzy istniejące 
między Osobą Jezusa a Osobą Ducha Świętego. Na 
niezwykłość Jezusa wskazuje fakt, iż jest On poczęty w łonie 
Maryi za sprawą Ducha Świętego. Duch ukazuje się nad 
Jezusem podczas chrztu w Jordanie. Istotnym momentem 
objawienia jedności Jezusa z Duchem Świętym jest ten, w 
którym Jezus z całą stanowczością odnosi właśnie do siebie 
proroctwo Izajasza: „Duch Pański spoczywa na mnie” (Łk 
4,18). Mając świadomość pełnej jedności z Duchem, tegoż 
Ducha obiecuje zesłać swoim uczniom. W dniu 
Pięćdziesiątnicy wierny obietnicom Ojciec i posłuszny Ojcu 
Syn posyłają swego Ducha rodzącemu się Kościołowi. 
Kościół pojmuje, że nie może wierzyć w Boga inaczej, jak 
tylko wierząc w tajemnicę Jednego Boga w trzech Osobach. 
Osoby nie dzielą między sobą jednego Bóstwa, lecz każda 
Osoba jest całym Bogiem. Najgłębsze zjednoczenie Osób 
sprawia, że można mówić tylko o jednym Bogu. Jeden Bóg 
nie jest zaś samotnikiem, ale najściślejszą wspólnotą Osób. 
Z kolei Ojciec, Syn i Duch Święty to nie odmiany jednego 
Boga. Ta Różnica Osób jest rzeczywista, a mimo to Ojciec 
jest cały w Synu i Duchu, Syn jest cały w Ojcu i Duchu, Duch 
Święty jest cały w Ojcu i Synu. Tak więc Jedyny Bóg jest 
współistotnością Trzech Osób. Mają one to samo całe 
Bóstwo, chwałę i majestat. „Są nierozdzielne w bycie i 
działaniu. W każdym Boskim działaniu uczestniczy Trójca, 
lecz każda Osoba objawia to, co jest Jej właściwe w Trójcy”. 
Wiara w Jednego, Trójosobowego Boga jest dla chrześcijan 
nie tylko prawdą podaną do wierzenia. Trójca 
Przenajświętsza, jako pełna i doskonała aż do wymiaru 
tajemnicy wspólnota, stanowi wezwanie skierowane do 
człowieka, aby zawsze widział siebie w kontekście wspólnoty 
ludzkiej. W niej zaś nie można tylko tkwić. Współistnienie 
gdzieś staje się współdziałaniem, z którego rodzi się 
lojalność, życzliwość, miłość. Ta zaś nieraz daje początek 
najwierniejszej jedności, zyskującej znamiona tajemnicy.  
ks. Jan Waliczek 
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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 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... 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzyma w 
niedzielę, 6 czerwca: Esther Wcisło, Maya 
Evelyn Stachnik; w sobotę: 12 czerwca: 
Ava Charlotte Suliga; w niedzielę, 13 
czerwca: Olivier Kupiec, Eva Rose 
Zubrzycki, Amelia Pieprz, Daniel Rachwal; 
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.  

Donacje z 05/23/2021 
• Składka tacowa: $8,787.00 

• Spłata długu: $12,899.00 
• Pledges: $665.00 
• Kawiarenka: $360.00 
• Duszpasterstwo dzieci: $500.00 
 

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 
5 czerwca: Wojciech Jarmoszko i Anita 
Szymczak; 7 czerwca: Julio Vargas i 
Wioleta Grzymała; 12 czerwca: Paulina 
Wojtowicz i Brad Smith; 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. 

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.  

 

I Komunia św. 15 maja 2021 
Video z I Komunii św. z 15 maja: grupy I i II ze Szkoły im. Cz. 
Miłosza jest do odebrania u kamerzysty Krzysztofa (630)707-
1970. W sprawie zdjęć prosimy dzwonić do Tomasza:( 630)
440-4137. 

Biuro parafialne - czas wakacyjny 
Od 1 czerwca do września biuro parafialne będzie czynne 
od poniedziałku do czwartku w godz. od 10am do 3pm. 

Nabożeństwa czerwcowe 
W miesiącu czerwcu zapraszamy na 
nabożeństwa z litanią do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, które będą 
odprawiane: 
 od poniedziałku do piątku po Mszy 

św. wieczornej; 
 w sobotę o godz. 5.30pm,                       

a w niedziele o godz. 6:40pm. 

Boże Ciało 
W tym roku Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
przypada w na niedzielę, 6 czerwca.  
Procesja z Najświętszym 
Sakramentem do czterech ołtarzy 
odbędzie się po Mszy św. o godz. 
1:00pm.  
Grupy modlitewne, górali, marszałków, dzieci sypiące kwiaty, 
orkiestrę dętą, ministrantów prosimy o włączenie się w 
przygotowanie procesji.  
 

W Uroczystość Bożego Ciała nie będzie Mszy św. o 
godz. 3:30pm.   

Msze św. w niedziele - czas wakacyjny 
Od 13 czerwca do 29 sierpnia Msza św. wieczorna w 
niedzielę będzie odprawiana o godz. 8pm. 



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  is to tnym 
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 
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Imieniny ks. Lesława Prebendowskiego SChr 
W czwartek, 3 czerwca, ks. Lesław 
obchodzi swoje imieniny, życzymy ks. 
Lesławowi Bożego błogosławieństwa, 
opieki Matki Bożej i wielu łask na każdy 
dzień i w pracy duszpasterskiej. Szczęść 
Boże!  

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
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• Montaż i naprawa drzwi garażowy i otwieraczy. Kontakt: 
Krzysztof (773)968-6861. 

• Młode, spokojne małżeństwo bez dzieci, zwierząt i i 
nałogów szuka mieszkania 1 lub 2 sypialnego w okolicy 
Roselle, Bloomingdale lub Addison. Kontakt: Monika (773)
964-5356. 

• Potrzebny pracownik do prac betonowych, miła 
atmosfera i dobre zarobki. Kontakt: Piotr (630)915-9449. 

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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