
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 

 

 
 

O Jezu mój, wszelki umysł przechodzi dobroć Twoja, a miłosierdzia Twego nie 
wyczerpie nikt. Dla tej duszy zatracenie, która chce się zatracić, bo kto pragnie 
zbawienia, dla tego jest morze niewyczerpane miłosierdzia Pańskiego; skąd 
małe naczynie pomieści w sobie morze niezgłębione?... 
 
Dziwię się niezmiernie, jak można mieć tak wielką zazdrość. Ja, widząc czyje 
dobro, cieszę się tym, jakobym sama to posiadała, radość innych jest moją 
radością, a cierpienie innych jest cierpieniem moim, bo inaczej nie śmiałabym 
obcować z Panem Jezusem. Duch Jezusa jest zawsze prosty, łagodny, 
szczery, wszelka złośliwość, zazdrość, nieżyczliwość pokrywana uśmiechem 
życzliwości jest diabełkiem inteligentnym; słowo surowe, ale płynące z miłości 
szczerej, nie rani serca. (631. 633) 
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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 



20 czerwca  
Pierwsze czytanie: Hi 38,1.8-11 
Drugie czytanie: 2 Kor 5,14-17 
Ewangelia: Mk 4, 35-41 

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 
 

Poniedziałek  – 21 czerwca, św. Alojzego Gonzagi 
8:00am +Mieczysław Marszałek 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla rodziny Świerc 
 

Wtorek  – 22 czerwca 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Janina Mikulska w rocz. śmierci 
 

Środa  - 23 czerwca 
8:00am +Bolesław Moździerz w 45 rocz. śmierci 
7:00pm ++Zofia i Józef Solak 
 

Czwartek - 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Piątek - 25 czerwca  
8:00am +Maria Przednowek w 4 rocz. śmierci 
7:00pm +Dariusz Machal w 3 rocz. śmierci 
 

Sobota – 26 czerwca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Emilii 

Masłoń i Marka w dniu urodzin 
9:00am  
 

XIII Niedziela Zwykła - 27 czerwca 
6:00pm (sobota) ++Władysława i Edward Matras 
7:00am +Stanisław Górz 
9:00am +Marianna Bargielska w 2 rocz. śmierci 
11:00am W intencji Bogu wiadomej 
1:00pm Dziękczynna za 15 lat małżeństwa Agnieszki i 

Edwarda z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O Boże błogosławieństwo dla Filipa Bratko z ok. 

urodzin i dla Anety i Jacka w rocz. ślubu 
 

Poniedziałek  – 28 czerwca 
8:00am Za parafian 
7:00pm ++Janina, Irena, Franciszek, Zenon i Czesław 
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Wojda 
 

Wtorek  – 29 czerwca, św. Piotra i Pawła Ap. 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Pawła Kania 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Jolanty i Mieczysława w rocz. ślubu oraz ++Mateusza i 
Agnieszkę Kaczmarczyk w 2 rocz. ślubu 

 

Środa  - 30 czerwca 
8:00am +Stanisław Łyszczarz 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Czwartek - 1 lipca, I Czwartek miesiąca 
8:00am +Janina Kania 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 

 

Piątek - 2 lipca, I Piątek miesiąca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Michała Budz 

w rocz. ślubu 
 

Sobota – 3 lipca, św. Tomasza Ap., I Sobota miesiąca 
8:00am +Anna Hanek 
9:00am  
 

XIV Niedziela Zwykła - 4 lipca 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 6 

rocz. ślubu Magdaleny i Damiana Rechul 
9:00am ++Zofia i Jakub Piasecki w 24 rocz. śmierci 
11:00am ++Władysław i Józefa Trybus 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii Bysiek w dniu 

70 urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 

27 czerwca  
Pierwsze czytanie: Mdr 1, 13-15; 2,23-24 
Drugie czytanie: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15 
Ewangelia: Mk 5, 21-43 

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

XII Niedziela Zwykła - Mk 4, 35-41 
Kim właściwie On jest? 
W «Atłasowym trzewiczku» Paula Claudela jest scena, w 
której morski rozbitek, przywiązany do belki z zatopionego 
okrętu, błądzi po wzburzonych wodach oceanu. Komentując 
tę scenę Joseph Ratzinger zauważa, że dobrze opisuje ona 
sytuację egzystencjalną, w jakiej znajduje się dzisiaj człowiek 
niby wierzący, ale wciąż powątpiewający: „Przywiązany do 
krzyża – ale krzyż nie przywiązany do niczego – błąka się po 
odmętach morza. (...) Wydaje się, jakoby utrzymywała go 
tylko belka chwiejąca się na morzu nicości”. Jawi się tu 
fundamentalne pytanie o kształt i moc naszej wiary. 
Wiara, tak jak ją pojmuje chrześcijaństwo, potrzebuje silnego 
zakotwiczenia w Objawieniu udzielonym nam przez Jezusa 
Chrystusa. Gdy tego osobowego zakotwiczenia brak, może 
nas spotkać to, co spotkało uczniów przeprawiających się na 
drugą stronę jeziora Genezaret. Mieli Chrystusa bardzo 
blisko siebie, w łodzi, a mimo to „zlękli się bardzo” i 
zachowywali się tak, jakby wszystko zależało od nich 
samych. 
Sytuacja na łodzi miotanej falami była właśnie taka. Uwaga 
uczniów Jezusa nie była skoncentrowana na osobie 
Chrystusa, lecz na zagrożeniu płynącym niejako z zewnątrz. 
W ogóle zachowanie uczniów wydaje się być dziwne. Mają 
do Niego pretensje, że spokojnie sobie śpi w sytuacji, w 
której oni nie są w stanie poradzić sobie z żywiołem. Czy to 
znaczy, że w ich mniemaniu Chrystus powinien od razu sam 
od siebie cudownie zainterweniować? Chyba nie. 
Zauważmy, że cudowna interwencja Jezusa Chrystusa 
polegająca na uciszeniu morskiej nawałnicy była dla Jego 
uczniów raczej zaskoczeniem: „Kim właściwie On jest, że 
nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” Co znaczą te 
słowa? Znaczą one przynajmniej tyle, że od samego 
początku nie było w nich wiary pozwalającej wiązać nadzieję 
zbawienia bezpośrednio z osobą Chrystusa. Jeśli mają do 
niego pretensje, to raczej o to, że nie uczestniczy w ich 
lękach, że spokojnie sobie śpi. 
Czyż ta sytuacja nie odsłania dramatu, który rozgrywa się w 
każdym z nas? Jakże często za mało mamy wiary, by swój 
los i swoje bezpieczeństwo świadomie złożyć w ręce Bożej 
Opatrzności, a jednocześnie nosimy w swoich sercach ukryte 
pretensje do Boga, że „śpi”, że w naszych zmaganiach z 
przeciwnościami losu pozostawia nas własnej zaradności. 
Stąd bierze się tyle lęków. A cały problem polega na tym, by 
wszystkie nasze drobne i codzienne lęki, także lęk „przed 
Bogiem” zastąpić jednym lękiem, słusznym i zbawiennym: 
lękiem „o Boga”. By Jego nie utracić i mieć pełną 

XIII Niedziela Zwykła - Mk 5, 21-43 
Utracić życie, by je odzyskać 
Jak to możliwe? Czy można dobrze zrozumieć to zdanie 
przeczące logice i prawom natury? Tak, ale tylko wtedy, gdy 
rozumiemy je poprzez życie, śmierć i Zmartwychwstanie 
Chrystusa. To On nam pokazał, że niemożliwe jest możliwe, 
bo to nie jest mecz piłkarski, to mecz, w którym jest tylko 
jedna drużyna, jeden sędzia i jedna piłka, ta, którą trzeba 
przed sobą toczyć – życie. 
W Księdze Mądrości – nie bez kozery tak nazwanej – 
czytamy: „Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze 
zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i 
byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich 
śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej 
ziemi.” (Mdr 1,13-14). I to właśnie zaraz na początku 
dzisiejszych czytań otrzymujemy odpowiedź na zadane 
wyżej pytania. Skąd zatem śmierć w naszym życiu? 
Dlaczego, skoro ma być tak świetnie, płaczemy i rozpaczamy 
w obliczu śmierci? I znów Księga Mądrości nam 
odpowiada: „A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i 
doświadczają jej ci, którzy do niego należą.” (Mdr 2,24). 
Życie, które wiedziemy, pragniemy przeżyć dobrze, 
szczęśliwie i w miarę bogato. Czasami tak się dzieje, że 
wizja bogactwa zasłania nam inne, bardziej duchowe 
wartości, o które również, a może przede wszystkim 
powinniśmy zabiegać. „A podobnie jak obfitujecie we 
wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką 
gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę 
łaskę obfitowali.” (2 Kor 8,7). Jakoś dziwnie ten przed chwilą 
zacytowany fragment Listu do Koryntian wpisuje się w nasze 
życie, w nasze dążenia, by otrzymać wszystko, o czym 
marzymy. 
Życie, to doczesne, jest dla nas tak ważne, że w momencie 
choroby, śmierci, robimy wszystko, by naszym bliskim, którzy 
stoją w obliczu choroby lub śmierci, ulżyć, pomóc. 
Przypowieść, którą słyszymy w Ewangelii, wzrusza nas do 
głębi, bowiem śmierć dotyka 12-letnią dziewczynkę. Wręcz 
słyszymy lament zrozpaczonej matki, czujemy głęboki jej 
smutek i widzimy łzy. Ale też słyszymy głęboką naukę 
Chrystusa.  Jego znamienne słowa „Nie bój się, wierz 
tylko!” (Mk 5,36c) pokazują, co w naszym życiu jest 
najważniejsze. 
Boże, dziękujemy Ci za Tę Miłość, która uzdalnia nas do 
wiary i nadziei. Twoje uobecnienie w Jezusie Chrystusie daje 
nam nadzieję spotkania się z Tobą po zakończeniu naszej 
ziemskiej wędrówki. Piotr Blachowski 

świadomość Jego bliskości i Jego zbawczej mocy. ks. Antoni 
Dunajski 



Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają, w 
sobotę, 26 czerwca: Nathan Majerczak, 
w niedzielę: 27 czerwca: Alicja Oślizło, 
Zofia Potera, Maya Gondek, w sobotę, 10 
lipca: David Skiba, w niedzielę, 11 lipca: 
Colin Mastyga. 
 

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  i w niedzielę 

po Mszy św. wieczornej 
 w sobotę o godz. 5.30pm, a w niedzielę 

o godz. 6:40pm 

Dzień Ojca 
Wszystkim Ojcom, w dniu Ich święta, 
20 czerwca, składamy nasze 
najserdeczniejsze życzenia: obfitości 
wszelkich Bożych darów, zdrowia, 
pokoju serca oraz opieki św. Józefa na 
każdy dzień Waszego życia.  
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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... 

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 06/6-13/2021 
Składka tacowa: $8,196.00; $8,175.00  
Spłata długu: $16.265.00; $3,082 
Pledges: $430.00, $95;  
sklepik $1,460; Kawiarenka $3.079 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 

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 26 
czerwca: Alicja Kwak i Tomasz Miszczak 
oraz Katarzyna Henc i Marek Sadowski; 3 
lipca: Oliwia Maj i Damian Mika, 17 lipca: 
Monika Wasilczuk i Lukasz Guzek oraz 
Melissa Mariotti i Filip Świst, 24 lipca: 
Agnieszka Rachwal i Daniel Zaucha, 31 
lipca: Natalia Mierzyńska i Mateusz Palka. 
 

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

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.  

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 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. 
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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. 

 

Kresy, to ziemie przez wieki związane z naszą tradycją i 
kulturą, które zostały odebrane Polsce siłą i terrorem. Za 
przesuniętą na zachód granicą pozostali tam nasi rodacy. To 
Polacy, którzy nigdy z ojczystej ziemi nie wyjeżdżając 
znaleźli się poza granicami Polski. 
Siódmy rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, która ma na 
celu pomoc rodakom zamieszkującym nasze dawne Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej, oraz wsparcie w zachowaniu 
polskiego dziedzictwa na tych terenach. 
Ze względu na obostrzenia i ograniczenia logistyczne w tym 
roku nie zbieramy żadnego rodzaju artykułów (spożywczych, 
papierniczych itp.), środków czystości, odzieży. 
W trakcie kwesty można złożyć donację finansową dla 
naszych rodaków. 
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych  
 

Zbiórka w naszej parafii odbędzie się na zewnątrz 
kościoła, 27 czerwca, po wszystkich Mszach św.  

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


Lektorzy 
Słowo Boże jest istotnym elementem życia 
i wzrostu duchowego chrześcijanin. 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 
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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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