
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 

 
 
I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz, która ma w oczach Jego nieskończoną 
wartość, a tą jest miłość Boża, miłość i jeszcze raz miłość - i z jednym aktem 
czystej miłości Bożej, nie może iść nic w porównanie. O, jakimi niepojętymi 
względami Bóg darzy duszę, która Go szczerze miłuje. O, szczęśliwa dusza, która 
się cieszy już tu na ziemi Jego  szczególnymi względami, a nimi są dusze małe i 
pokorne. 
Ten wielki majestat Boży, który głębiej poznałam, który wielbią duchy niebieskie 
według stopnia łaski i hierarchii, na które się dzielą; widząc tę potęgę i wielkość 
Boga, dusza moja nie została przerażona grozą ani lękiem, nie, nie - wcale nie. 
Dusza moja została napełniona pokojem i miłością, im  poznaję wielkość Boga, tym 
więcej się cieszę, że takim On jest. I cieszę się niezmiernie Jego wielkością, i 
cieszę się, że jestem taka maleńka, bo dlatego, że jestem mała, nosi mnie na ręku 
swym i trzyma mnie przy Sercu swoim. (778-779). 
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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 



4 lipca 
Pierwsze czytanie: Ez 2, 2-5 
Drugie czytanie: 2 Kor 12, 7-10 
Ewangelia: Mk 6, 1-6 

XIV Niedziela Zwykła - 4 lipca - Independence Day 
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 
 

Poniedziałek  – 5 lipca 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Wojciech Zakarzecki 
 

Wtorek  – 6 lipca 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
7:00pm +Zofia Kuliś 
 

Środa  - 7 lipca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm O Boże błogosławieństwo z ok. urodzin dla Anny i 

Amelii Mazur 
 

Czwartek - 8 lipca 
8:00am +Franciszka Nowak 
7:00pm +Romualda Wysocka w 3 rocz. śmierci 
 

Piątek - 9 lipca  
8:00am ++Marian Rybiński i Franciszek Tarnowski 
7:00pm +Edward Matras 
 

Sobota – 10 lipca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Julii Makarczuk z ok. 

14 urodzin 
9:00am  
 

XV Niedziela Zwykła - 11 lipca 
6:00pm (sobota) +Irena Matras w 1 rocz. śmierci 
7:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Michałka z ok. 10 rocz. urodzin 
9:00am +Janina Koziara w 22 rocz. śmierci 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Marty i Marka 

Przybycień w dniu 40 rocz. ślubu 
1:00pm +Andrzej Kosela w 5 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm ++Anna i Władysław Szpak 
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Poniedziałek  – 12 lipca 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Wojciech Zakarzecki w 9 rocz. śmierci 
 

Wtorek  – 13 lipca 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm +Kazimierz Kurpiel 
 

Środa  - 14 lipca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 

dla Tomka w dniu urodzin 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Marka w rocz. 

ślubu 
 

Czwartek - 15 lipca 
8:00am +Władysław Zając 
7:00pm +Jan Długozima 

 

Piątek - 16 lipca 
8:00am ++Maria i Roman Noga 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla dla Heleny 

Dziadkowiec w 86 rocz. urodzin 
 

Sobota – 17 lipca 
8:00am +Tadeusz Szlachta 
9:00am  
 

XVI Niedziela Zwykła - 18 lipca 
6:00pm (sobota) +Halina Bukat 
7:00am ++Kazimierz i Józefa Błachut 
9:00am +Jakub Bochenek 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Anieli, Filipka i mamy 

Magdaleny z ok. urodzin 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Lucjana Giovanazzi w 

9 rocz. urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm +Wincenta Saciłowska w 23 rocz. śmiierci 

11 lipca  
Pierwsze czytanie: Am 7, 12-15 
Drugie czytanie: Ef 1, 3-10 
Ewangelia: Mk 6, 7-13 
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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 

XIV Niedziela Zwykła - Mk 6, 1-6 
Trudności w przyjęciu Jezusa 
W książce pt. Sam bym tego nie wymyślił (Serafin 2002) 
znajdujemy opowieść perkusisty Jana Budziaszka z zespołu 
„Skaldowie” o narodzinach jego wielkiej muzycznej pasji, 
splecionej z historią polskiego big beatu i jazzu. To także 
świadectwo przemiany człowieka, który poszedł raz w 
klapkach na pielgrzymkę i od tej pory zaczął realizować w 
życiu scenariusz, którego – jak sam twierdzi, nie jest 
autorem.  
Jezus, który przyszedł do synagogi w rodzinnym Nazarecie, 
stara się przypominać ludziom z narodu wybranego swoje 
prawdziwe posłannictwo: „Duch Pański spoczywa na Mnie, 
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Niestety, te 
słowa stają się powodem do odrzucenia, ponieważ Jego 
ziomkowie nie zrozumieli misji, którą zlecił Mu Ojciec 
Niebieski. Tekst, który czyta Jezus, według żydów miał się 
spełnić w erze mesjańskiej, lecz mieszkańcy Nazaretu nie 
widzieli przed sobą ani Mesjasza, ani Jego czasów. Dla wielu 
nic nie znaczył też fakt, że słowom Jezusa towarzyszą także 
znaki i cuda potwierdzające Jego wiarygodność. 
Jeśli chcemy żyć Dobą Nowiną na co dzień, wcielać w czyn 
usłyszane słowa, potrzeba nam wiary zakorzenionej w Bogu i 
Jego Ewangelii. Św. Łukasz mówi, że Jezus nie mógł 
zdziałać w Nazarecie żadnego cudu, tylko na kilku chorych 
położył ręce i ich uzdrowił. Cuda są możliwe dla tego, kto 
wierzy. Wierzyć znaczy powierzyć siebie Bogu takim, jakim 
się jest. Ze swoimi zaletami i wadami, z dobrą i zła wolą, z 
tym wszystkim, co nas stanowi. W taki sposób otwieramy się 
na Chrystusa i przyjmujemy Boża łaskę do naszych 
konkretnych spraw. Inaczej pozostajemy zamknięci i Bóg nie 
może w naszym życiu nic uczynić. Gdy brakuje wiary, 
pojawia się lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego 
zniewolenia. Lęk przed życiem, lęk przed drugim 
człowiekiem, lęk przed odrzuceniem, poczucie 
niezrozumienia czy lęk przed przyszłością. 
Warto w kontekście dzisiejszej Ewangelii zastanowić się, co 
nam – ludziom żyjącym dwadzieścia wieków po Chrystusie – 
przeszkadza przyjąć Jego zbawcze orędzie? Co w orędziu 
Jezusa nas niepokoi? Co wywołuje nasz wewnętrzny opór? 
W jaki sposób możemy stawać się uczniami i świadkami 
Jezusa w dzisiejszym świecie? Czy dzisiejsze spotkanie z 
Jezusem otworzy nasze „oczy wiary” i pozwoli nam 
zachwycić się swoim chrześcijaństwem? ks. Leszek 
Smoliński 

XV Niedziela Zwykła - Mk 6, 7-13 
W Imię Chrystusa 
Cokolwiek byśmy robili, mówili i działali, róbmy to w Jego 
Imię, w Imię Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Poprzez Chrzest, 
jesteśmy włączeni w Kościół Chrystusowy, stajemy się przez 
to głosicielami Prawdy, Wiary. Dlatego też wszystkie nasze 
działania które kierujemy do naszych bliskich, krewnych, 
znajomych i nieznajomych powinny być czynione w Jego 
Imię. 
Czasami wydaje się nam, że czynności, które wykonujemy 
nie posiadają cech wiary, religii, ponieważ są codziennymi, 
prostymi, automatycznymi. A jednak jeśli się przypatrzeć, to 
wszędzie je znajdziemy. Dobroć, poszanowanie, rzetelność, 
wyrozumiałość, pokora, to niby cechy ludzkie, lecz jeśli 
zapatrzymy się w życie Chrystusowe, jeśli weźmiemy z 
Niego przykład, to będziemy odwzorowywać niedościgły 
wzór życia – życia Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę, że 
mimo, iż na mocy chrztu jesteśmy do tego przeznaczeni – 
wielu z nas nie potrafi przekazywać, głosić i potwierdzać 
prawdy Boże poprzez rozmowę, dyskusję i swoje własne 
życie. A nawet, jeśli potrafimy, to możemy zostać odebrani 
opacznie. To, co robimy w przekonaniu, że jest właściwe, 
odebrane może zostać jako nadgorliwość, narzucanie swojej 
woli, wręcz czasami jako zło. 
Jak w sobie to znaleźć? Trzymać się litery prawa ludzkiego, 
prawa Bożego, czy iść swoją drogą, realizować to, co nam 
pisane? W Piśmie Świętym odnajdujemy wiele przykładów 
na to, by brać z nich wzór. Przypatrzmy się jednak  tym 
dzisiejszym trzem przykładom, trzem opisom, trzem wzorom 
postępowania i dawania świadectwa. Każdy z nas 
wypowiadając słowa Pisma Świętego, czytając je, analizując 
– prorokuje; więcej, te działania są wsparte łaską Ducha 
Świętego. Jak wygląda to u Amosa? Pan rzekł "Idź, prorokuj 
do narodu mego.” (Am 7,15). Więc poszedł i głosił słowa 
Pana tam, gdzie został posłany. Tak samo Święty Paweł, 
znalazł słowa dla wszystkich tych z którymi się widział, 
współpracował, „W Nim także i wy usłyszeliście słowo 
prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również 
uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha 
Świętego, który był obiecany.” (Ef 1,13). 
Boimy się nieprzychylności, drwiny, lekceważenia, lecz na to 
Pan daje nam radę „Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i 
nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z 
nóg waszych na świadectwo dla nich!" (Mk 6, 11). Idźmy 
drogą Chrystusową, starajmy się w każdym miejscu i o 
każdym czasie działa działać w Imieniu Chrystusa, 
przyjmować reakcje i odpowiedzi jak Pan. Dawajmy o sobie 
świadectwo, potwierdzajmy naszą wiarę, naszą miłość i 
wierność Bogu, sobie. Piotr Blachowski 
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Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają,  w 
sobotę, 10 lipca: David Skiba; w 
niedzielę, 11 lipca: Colin Mastyga. 
 

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

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 06/20-27/2021 
• Składka tacowa: $8,320.00; $ 7,935; 
• Spłata długu: $18,641 
• Pledges: $95.00; $630;  Kawiarenka$ $860 

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 17 l ipca :  Monika 
Wasilczuk i Lukasz Guzek oraz 
Melissa Mariotti i Filip Świst, 24 
lipca: Agnieszka Rachwal i Daniel 
Zaucha, 31 lipca :  Natal ia 
Mierzyńska i Mateusz Palka. 
 

P r z y g o t o w u j ą c y c h  s i ę  d o 
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.  

Nabożeństwa  
do Matki Bożej Fatimskiej 
We wtorek, 13 lipca serdecznie 

zapraszamy na Mszę św. o godz. 

7:00pm, a po Mszy św. na procesję  ze 

świecami z Matką Boża Fatimską. 

Prosimy o przyniesienie własnych świec. 

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 
Wszystk ie  in fo rmac je  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.  
 

Lektorzy 
Słowo Boże jest istotnym 
elementem życia i wzrostu 
duchowego chrześcijanina.. 
Osobą odpowiedzialną za 
lektorów w parafii jest Jadwiga 
Pajor: (773)505-7442.  
 

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.  

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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. 

 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

Krąg Biblijny „Zacheusz” 
Spotkan ia  K ręgu  B ib l i jnego 
„Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po wieczornej 
Mszy św. (8pm) w Centrum 
Pastoralnym.  
 

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 
p r o b l e m a m i  m a ł ż e ń s k i m i   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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