
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 

 
 
 

Czerwiec 1936. Rozmowa z ojcem Andraszem. 
Wiedz, że rzeczy te są trudne i ciężkie; twoim głównym kierownikiem jest Duch 
Święty, my tylko możemy pokierować tymi natchnieniami, ale prawdziwym 
kierownikiem twoim to jest Duch Święty. Jeżeli siostra zdecydowała wyjście swoje, 
więc ja ani nie zabraniam, ani nie nakazuję, tu odpowiedzialność bierze siostra sama 
za siebie. Ja to mówię dla siostry, że może siostra zacząć działać; stać cię na to, a 
więc możesz. Są to rzeczy prawdopodobne, to wszystko, coś mi powiedziała teraz i 
dawniej, więc przemawia to za tym, ale jednak trzeba być w tym wszystkim bardzo 
ostrożną i wiele się modlić, i prosić dla mnie o światło.  
W czasie Mszy św., którą odprawił o. Andrasz, ujrzałam Dzieciątko Jezus, które mi 
powiedziało, że we wszystkim mam zależeć od niego. - Żaden uczynek samowolny, 
chociażbyś w niego wiele wysiłków włożyła, nie podoba Mi się. (658-659) 
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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 



6 czerwca  
Pierwsze czytanie: Wj 24,3-8 
Drugie czytanie: Hbr 9,11-15 
Ewangelia: Mk 14,12-16.22-26 

Uroczystość Bożego Ciała - 6 czerwca 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca 

NSPJ i NSM za grzechy nasze 
i całego świata 

7:00am ++Katarzyna i Stanisław 
Konopka 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 
 

Poniedziałek  – 7 czerwca 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Zofia Bożek w 5 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 8 czerwca 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
7:00pm ++Józef i Natalia Żelazo 
 

Środa  - 9 czerwca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm ++Bronisława i Jan Jarząbek 
 

Czwartek - 10 czerwca 
8:00am +Stanisław Kwartnik 
9:00am (Yorkville) O Boże błogosławieństwo dla s. 

Małgorzaty w dniu imienin 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Edyty i Rafała Gruca 

w 15 rocz. ślubu 

 

Piątek - 11 czerwca, Uroczystość NSPJ 
8:00am ++Andrzej, Stanisław, Michał, Anna Malinka 
7:00pm +Kazimierz Marzec 
 

Sobota – 12 czerwca 
8:00am +Józef Chmura w 56 rocz. śmierci 
9:00am +Celina Dąbrowska 
 

XI Niedziela Zwykła - 13 czerwca 
6:00pm (sobota) ++Teresa i Stanisław Otfinowscy 
7:00am +Władysław Komperda 
9:00am +ks. Władysław i brat Jakub Giemza 
11:00am +Jan Granat 
1:00pm ++Maria i Stanisław Wiatr w rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm +Antoni Przeklasa w dniu imienin 
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Poniedziałek  – 14 czerwca 
8:00am +Franciszek Gawlak 
8:00am +Tomasz Lisicki 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Beaty i Leszka w 27 

rocz. ślubu 
 

Wtorek  – 15 czerwca 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Aniela Kocyłowska 
 

Środa  - 16 czerwca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
9:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Małgorzaty i Ireneusza Tomaszczyk w 14 rocz. ślubu 
7:00pm ++Renata, Marianna, Zenon Rychel 
 

Czwartek - 17 czerwca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz 

opiekę Matki Bożej dla Roberta Malinka 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. w dniu 

18 urodzin dla Weroniki Kościuk 

 

Piątek - 18 czerwca 
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski dla Piotra z ok. 

urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
7:00pm +Danuta Czarnik w 4 miesiące po śmierci 
 

Sobota – 19 czerwca 
8:00am +Stanisław Popielarz w 3 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Marii i Mieczysława Niedźwiedź z ok. 30 rocz. ślubu 
 

XII Niedziela Zwykła - 20 czerwca 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo i dalsze łaski dla 

Kasi i Jonah z ok. rocznicy ślubu 
7:00am W intencji ojców 
9:00am W intencji ojców 
9:00am +Maria Policht w 16 rocz. śmierci 
11:00am W intencji ojców 
1:00pm W intencji ojców 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm W intencji ojców 

13 czerwca  
Pierwsze czytanie: Ez 17,22-24 
Drugie czytanie: 2 Kor 5,6-10 
Ewangelia: Mk 4,26-34 

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

Uroczystość Bożego Ciała - Mk 14, 12-16.22-26 

Chleb życia wiecznego 
Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i 
dziękczynienia za dar Eucharystii. W tym dniu chrześcijanie 
gromadzą się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować 
tajemnicę wiary, pamiątkę ofiary Chrystusa, przez którą 
przyniósł On wszystkim ludziom zbawienie. Doskonale 
znaczenie Eucharystii rozumieli pierwsi chrześcijanie, którzy 
zachęcali się wzajemnie do przyjmowania Komunii św. 
słowami: pójdźmy po życie, po moc, po miłość, po świętość! 
W „Przewodniku Katolickim”, w rubryce „duszpasterz 
odpowiada”, został zamieszczony list pewnej czytelniczki, 
która po kilkunastu latach życia w grzechu, zdobyła się na 
szczerą spowiedź. Spowiednik doradził jej częstą, a nawet 
codzienną Komunię św. „To mnie uratowało” –  wyznała. 
Znalazła w Komunii św. siłę do przezwyciężenia zła. 
Wytrwała w dobru. Po pewnym czasie zaczęto ją uważać za 
dewotkę, i ona teraz pyta, co ma dalej robić, „bo dla mnie – 
pisze –  zrezygnować z częstej Komunii św. znaczy powrócić 
do grzechu. Ja bez tej pomocy Jezusa Eucharystycznego nie 
wytrwam. Ja sama nie mam tyle sił, by przeciwstawić się 
grzechowi”. 
Jezus najpierw zstąpił z nieba na ziemię, żył przez 33 lata i 
nauczał o królestwie Bożym, a tuż przed swoją śmiercią 
krzyżową zostawił nam w swoim testamencie Najświętszy 
Sakrament. A kiedy zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to 
jednocześnie pozostał z nami, na ziemi –  z Ciałem i Duszą: 
pod postacią chleba i wina. Czy jednak naprawdę w to 
wierzymy? Od braku wiary lub chwilowego zwątpienia nikt 
nie jest wolny. Świadczy o tym cud w Macerata we 
Włoszech. Rankiem 15 kwietnia 1356 r., pewien kapłan 
odprawiał Mszę św. w kościele benedyktynek. Podczas 
konsekracji dopuścił się on krótkiej chwili zwątpienia w realną 
obecność Chrystusa w Eucharystii, gdy nagle przy łamaniu 
Chleba, z Hostii popłynęła krew. Ręce mu zadrżały i krople 
krwi upadły na korporał pod kielichem. Po zakończeniu Mszy 
św. kapłan pośpieszył do biskupa, który nakazał splamiony 
korporał poddać kanonicznemu badaniu w katedrze. Cud ten 
został porównany do słynnego cudu w Bolsena z 1236r., 
który dał początek świętu Bożego Ciała. Komisja potwierdziła 
autentyczność cudu i korporał z plamami krwi został 
wystawiony do publicznej adoracji. Krwawe plamy wyraźnie 
widoczne na korporale, uznane są za Najświętszą Krew 
Zbawiciela. Relikwiarz zawierający cenny skarb przetrwał 
burzliwe koleje losu a jego zawartość do dziś czczona jest w 
kaplicy katedry Macerata – szczególnie w oktawie Bożego 
Ciała. 
Chrystus powiedział kiedyś do słuchających go ludzi, którzy 

mieli dokładnie takie same problemy jak my: „Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem”. A „jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki”. I wtedy byli tacy, którzy uwierzyli, jak również tacy, 
którzy odeszli do tzw. swoich spraw. I wśród nas są tacy, 
którzy przyjmą te słowa z wiarą; inni może się nad nimi 
zastanowią; a jeszcze inni pewnie odejdą i wrócą do siebie 
bez żadnej reakcji, jakby nic się nie stało. A co ty zrobisz? 
ks. Leszek Smoliński 

XI Niedziela Zwykła - Mk 4,26-34 
Zrozumienie tekstów 
Wszystko, co słyszymy w Ewangeliach, ma nam pomóc w 
zrozumieniu tego, co Jezus Chrystus chciał przekazać 
zarówno ludziom Sobie współczesnym, jak i przyszłym 
pokoleniom. Jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego słowa 
przypowieści często brzmią tak, jakby były skierowane do 
dzieci. I nadal są tak aktualne, jak były 2000 lat temu. 
Moc Boga, Jego władza i Jego miłosierdzie to temat 
pierwszego czytania. Bóg może każdego pokornego 
wywyższyć i każdego pewnego siebie poniżyć: „wszystkie 
drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża 
drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który 
sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje 
drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.” (Ez 17,24). 
Skąd Prorok Ezechiel, żyjący przecież przed narodzeniem 
Chrystusa, posiadł tę wiedzę? To Duch Święty, pod którego 
natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie tylko do tych, którzy 
byli urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, do tych, którzy 
teraz i tutaj je słyszą. Naszym zadaniem jest wzrastać w 
Panu z miłością i pokorą, bez jakiegokolwiek wywyższania 
się nad innych. 
Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się wytłumaczyć 
istotę królestwa Bożego. I znowu w przypowieści daje nam 
wskazówki, jak mamy żyć, bowiem jak żyć będziemy, tak 
będziemy wzrastać w wierze, jak będziemy traktowali wiarę, 
tak będziemy odkrywali Królestwo Chrystusa i tak też 
będziemy oceniani przez Boga przy spotkaniu ostatecznym. 
Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa 
w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na 
ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą 
się w jego cieniu” (Mk 4, 31-32). Nasza wiara to podatny 
grunt, na którym ma się dobrze rozwijać nasze życie, a 
równocześnie nasze życie to podatny grunt, na którym ma 
wzrastać nasza wiara. 
Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o Łaskę 
Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć to, co do nas 
mówi Twój Syn, Jezus Chrystus. Abyśmy jak to ziarno 
gorczycy wzrastali w wierze, miłości i prawdzie. Piotr 
Blachowski 



Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają, w sobotę, 
12 czerwca: Ava Charlotte Suliga; 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, w 
sobotę, 10 lipca: David Skiba. 
 

Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego 
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze. 

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 

niedzielę o godz. 6:40pm. 
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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 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.  

Donacje z 05/30/2021 
 
• Składka tacowa: $8,200.00 

 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

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 12 
czerwca: Paulina Wojtowicz i Brad Smith; 
26 czerwca:  
Katarzyna Henc.i Marek Sadowski;  
3 lipca: Oliwia Maj i Damian Mika 
 

Przygotowujących się do sakramentu 
małżeństwo powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy 
wielu łask Bożych na nowej drodze życia! 

Prymicje w naszej parafii 
W środę, 16 czerwca, o godz. 7pm 
zostanie odprawiona w naszym kościele 
Msza św. prymicyjna. Sprawować ją 
będzie ks. Chris Micheal Czapla SChr.. 
Ks. Chris urodził się w USA i wychowany 
został przy parafii Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Los Angeles. Został  
wyświęcony na kapłana  25 maja 2021 w katedrze 
poznańskiej. 
Zawierzajmy Bogu ks. Chris przez wstawiennictwo Matki 
Bożej, by sprawowana przez niego Eucharystia wyjednywała 
dla nas i naszych rodzin, dla Ojczyzny i całej Polonii Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi – naszej Matki i Królowej. 
Zapraszamy serdecznie do udziału we Mszy św. 
prymicyjnej. 

http://www.milosierdzie.us


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 
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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.  

 

Dzień Ojca 
Przy wejściu do kościoła zostały wyłożone  kopertki na Dzień 
Ojca. Na kopercie można wypisać imię żyjącego lub 
zmarłego Taty  i wrzucić do koszyka z kolektą.  
W niedzielę, 20 czerwca, podczas Mszy świętych modlić się 
będziemy w intencjach wszystkich Ojców żyjących i 
zmarłych. 

Nabożeństwa  
do Matki Bożej Fatimskiej 
W niedzielę, 13 czerwca, serdecznie 
zapraszamy na Mszę św. o godz. 3:30pm, 
a po Mszy św. na procesję  ze świecami z 
Matką Boża Fatimską. Prosimy o 
przyniesienie własnych świec. 

Urodziny s. Małgorzaty 
W czwartek, 10 czerwca, przypadają imie-
niny s. Małgorzaty Polańskiej.  
Życzymy siostrze Bożego błogosławień-
stwa i opieki Matki Najświętszej w pracy w 
naszej parafii. Szczęść Boże!!!. 



PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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” 
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. 

• 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. 
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