
Wszystkich, którzy chcieliby przynależeć do naszej wspólnoty parafialnej, prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym. Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem wiary w Boga i poczuciem 
przynależności 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. Andrzej Maślejak - proboszcz 
ks. Krzysztof Janicki 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 

 
 
 

 
 

Odprawiłam godzinę adoracji dziękczynnej za udzielone mi łaski i chorobę 
całą: choroba jest także wielką łaską. Cztery miesiące chorowałam, ale nie 
przypominam sobie, abym jedną minutę z tego straciła, wszystko dla Boga i 
dusz, wszędzie pragnę Mu być wierna. 
W tej adoracji poznałam całą opiekę i dobroć, jaką mnie Jezus otaczał i bronił 
od wszelkiego złego. - Szczególnie dziękuję Ci, Jezu, za to, żeś mnie 
odwiedzał w mojej samotni, i dziękuję Ci, żeś dał natchnienie moim 
przełożonym, że mnie wysłali na tę kurację. Udziel, im, Jezu wszechmocy 
swego błogosławieństwa i wynagródź wszystkie straty za mnie. (1062) 
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Komisja Kulturalna: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
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 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



XXII Niedziela Zwykła - 29 sierpnia 
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  dla 

Damiana Rechul w 35 rocz. urodzin 
7:00am Z ok. 27 rocz. ślubu Anny i Eugeniusza o Boże 

błogosławieństwo dla nich i dla ich dzieci 
9:00am +Stanisław Kiernia 
11:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Alexa Bozowskiego z ok. 6 rocz. urodzin 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Krzysia w dniu 15 

urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm O Boże błogosławieństwo dla rodziny Idziak, 

Lenkiewicz, Gontarek i Paluch 
 

Poniedziałek  – 30 sierpnia 
8:00am +Stanisław Kiernia 
8:00pm O szczęśliwą podróż dla kleryka Mateusz Pajor oraz 

o światło Ducha Św. na nowy rok akademicki 
7:00pm +Jan Małyszko 
 

Wtorek  – 31 sierpnia 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 

Środa  - 1 września 
8:00am +Stanisława Pawlińska w 35 rocz. śmierci 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 

Czwartek - 2 września 
8:00am O powołania kapłańskie i zakonne i o potrzebne 

łaski dla Mateusz Pajor 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 

Piątek - 3 września, I piątek miesiąca 
8:00am +Renata Trela w 14 rocz. śmierci 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 

Sobota – 4 września, I sobota miesiąca 
8:00am +Józef Stępień 
9:00am +Stanisław Kiernia 
 

XXIII Niedziela Zwykła - 5 września 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NMP za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am Za zmarłych rodziców chrzestnych: +Władysław Lis, 

+Anna Giemza, +Franciszek Mucek, +Bronisłwa Paleczek 
9:00am ++Teresa i Stanisław Otfinowscy 
11:00am +ks. Tomasz Dzida w 5 rocz. śmierci 

XXII Niedziela Zwykła - Mk 7,1-8a.14-15.21-23 
Czystość serca i wielkość narodu 
Jezus nie pilnował, czy Jego uczniowie przestrzegają 
skrupulatnie przepisów Prawa. I, jak pokazuje scena z 
Ewangelii, często ich nie przestrzegali, co było zresztą 
nieuniknione, bo w czasach Jezusa ilość religijnych zakazów 
dotyczących szczegółów codziennego życia była już liczona 
w setkach. Tylko nieliczni faryzeusze starali się wszystkie je 
wypełnić. Do nich zaliczał się między innymi Szaweł, 
późniejszy św. Paweł. Po swoim nawróceniu wspominał w 
listach, jak to chciał osiągnąć zbawienie właśnie poprzez jak 
najskrupulatniejsze wypełnianie tych przepisów - Prawa. 
Skąd się one wzięły? Były owocem rozwoju tradycji 
zapoczątkowanej przez Prawo Mojżeszowe. To Prawo w 
swojej istocie Jezus uznał za święte i nienaruszalne. Ale 
wskazywał na jego ducha - Prawo jako znak wierności Bogu 
- a nie na szczegóły przepisów. Natomiast mnożące się z 
czasem kolejne przepisy, choć powoływały się na Prawo 
Mojżeszowe, wyrastały już z innego ducha. Nie tyle były 
wyrazem wierności Bogu, co próbą złagodzenia lęku przed 
złem. Ilość tych przepisów zaczęła gwałtownie wzrastać po 
utraceniu niepodległości przez Izrael, nieco ponad sto lat 
przed Chrystusem. W ten sposób usiłowano chronić 
jednocześnie czystość serca każdego człowieka i zachować 
tożsamość narodową. Albowiem pytanie, które od zawsze 
stawiali sobie ludzie pragnący dobrze żyć, można 
sformułować tak: Jak ochronić siebie i najbliższych przed 
zepsuciem, przed złem świata? 
Jedna z odpowiedzi została wyrażona właśnie w postaci 
narastających z czasem przepisów prawa żydowskiego: 
trzeba się od tego zła oddzielić, odseparować. A więc 
pobożny Żyd dokonywał rytualnych obmyć i w ten sposób 
oczyszczał się po wszelkim możliwym kontakcie ze złem, 
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1:00pm +Stanisław Kiernia 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 

29 sierpnia 

Pierwsze czytanie: Pwt 4,1-2.6-8 
Drugie czytanie: Jk 1,17-18.21b-22.27 
Ewangelia: Mk 7,1-8a.14-15.21-23  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-08-29
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-08-29
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-08-29
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czyli nieczystością. Symbolika zła, jako brudu i plamy, 
głęboko zakorzeniona w ludzkim doświadczeniu, jest dla nas 
bliska i oczywista. Dlatego tak łatwo przyjmujemy logikę 
myślenia podobną do faryzejskich praw. Przed złem 
chronimy się jak przed brudem: oddzielamy się od tego, co 
nieczyste, od złych ludzi, od złego świata. W ten sposób zło 
pozostawiamy na zewnątrz, a my czujemy się bezpieczni, 
czyści. 
W gwałtownej polemice z faryzeuszami Jezus dogłębnie 
zakwestionował takie podejście. Przekonanie, że zło 
przychodzi tylko z zewnątrz, a więc można ustrzec się przed 
nim, zamykając się w kręgu „czystych”, Jezus uznał za 
zupełnie bezowocne, a nawet szkodliwe, gdyż 
najważniejszym źródłem nieczystości i zła jest nie świat, ale 
nasze serce. Oczywiście nie można tej wypowiedzi Jezusa 
traktować w oderwaniu od reszty słów biblijnych: serce jest 
przede wszystkim siedliskiem dobra i miłości, ale jest w nim 
także, zgodnie ze słowami Jezusa, jakieś źródło brudu. Idąc 
dalej tym tropem: jeżeli zamkniemy się w sobie, a nie 
zadbamy o nieustanne oczyszczanie naszego serca, skutek 
łatwo przewidzieć i plastycznie sobie wyobrazić pełne 
brudów naczynie. 
Słowa Jezusa są dla nas ważne, gdyż niewątpliwie łatwo jest 
budować mury, odgradzać się od tego, co złe i groźne. 
Czasem wręcz wydaje się, że to jest najlepsza droga, inna 
może być zbyt niebezpieczna. W obliczu takich lęków, wcale 
nierzadkich i niemałych, słowa Jezusa niosą bardzo ważne 
przesłanie: nie lękajcie się, nie odgradzajcie się, nie w ten 
sposób buduje się świat i serce człowieka. Człowiek umacnia 
się i rośnie, umacniając swoje wnętrze, a nie odgradzając od 
świata. 
Ta sama zasada odnosi się do narodu, społeczności. Po 
czym poznaje się wielkość narodu? Odpowiedź powszechna 
wśród wszystkich kultur świata brzmi: wielki i silny jest ten 
naród, który wygrywa wojny z innymi. To on zdobywa 
panowanie i okazuje swoją moc. Odpowiedź, jaką słyszymy z 
ust Mojżesza, jest całkiem inna: O wielkości narodu nie 
świadczy jego przewaga nad innymi, ale jego prawa i 
obyczaje. Oto największym skarbem Izraela były prawa, jakie 
otrzymali od Boga i o ile przestrzegali tych praw. Choć 
militarnie słabi, byli wielcy i podziwiani przez innych. Słowa 
Mojżesza są tak samo ważne dzisiaj. Najlepszym wyrazem 
patriotyzmu jest troska o zachowanie praw i wierność 
dobrym tradycjom. Ale ta troska nie dokonuje się przez 
odgradzanie od innych, jakby byli oni złem i zagrożeniem. 
Dokonuje się ona w nieustannej wymianie. Właśnie proces 
integracji, zacieśniania więzi między narodami i 
społeczeństwami, jest najlepszą okazją do pielęgnowania i 
umacniania swojej tożsamości. Ks. Jan Słomka 

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 08/15/2021 i 08/22/2021 
• Składka: $8,780.00; $8,507.00 
• Spłata długu: $14,978.00; $6,651.00 
• Pledges: $715.00; $65.00   
• Kawiarenka: $600.00 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 11 września: 
Alexandra Blicharz, David Peter Sierak; w niedzielę, 12 
września: Nelle Nieznański, Emily Ewa Kuriata; Nikodem 

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 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... 

http://www.milosierdzie.us
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Jan Walkosz; w niedzielę: 19 września: 
Emma M. Wittmann, w sobotę, 25 
września: Adam Orchowicz; w niedzielę, 
26 września: Adriana Krys Iwanicki, 
Alicja Kopciński, Emilia Anna Babicz. 
 

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 4 września: Natalie Czupta i 
Matthew Rokita, Diana Olszewska i 
Jakub Gosztyła; 11 września: Leah 
Marie Roberts i Piotr Górecki; 18 
września: Julio Vargos i Wioleta 
Grzymała; 25 września :  Anna 
Krokowska i Sebastian Żurowski, 
Krystyna i Filip Orchowicz. 
 

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

Kurs przedmałżeński 
„Jak zbudować szczęśliwe małżeństwo”  
Ma ł żeńs t wa  ze  ws pó lno t y 
Domowego Kościoła zapraszają na 
w y j ą t k o w y  K U R S 
P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I  d l a 
narzeczonych. Cykl ośmiu spotkań 
rozpocznie się 23 października 
2021 r. w naszej parafii. Kurs ma 
charakter interaktywnych warsztatów przygotowujących do 
zawarcia sakramentu małżeństwa  i budowania wspólnego 
życia.  
 

Spotkania poprowadzą małżeństwa, które będą dzielić się 
swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami 
jak zadbać o najważniejszą inwestycję: MAŁŻEŃSTWO. 
 

Zapisy: Biuro parafialne: (630)268-8766 lub Tomek (773)457

-8354, Diana (773)290-0041. 

Podziękowanie s. Agaty z Kamerunu 
Drodzy Parafianie Miłosierdzia Bożego w Lombard, 
Chciałam Wam bardzo gorąco i serdecznie podziękować za 
Waszą hojność. Dzięki ofierze $800, którą otrzymałam w 
Waszym imieniu 1 sierpnia z rąk Pani Marty Penc mogliśmy 
zapewnić edukację w nadchodzącym roku szkolnym 5 
dzieciom (3 chłopcom: Rinnel, Donovan i Emmanuel i 2 
dziewczynkom: Julienne i Vanessa) z bardzo ubogich rodzin 
w Batouri, Kamerunie. W imieniu tych dzieci i ich rodzin 
chciałam Wam wszystkim bardzo gorąco podziękować. To 
dla nich ogromna radość i wielki zaszczyt, że będą mogły 
uczęszczać do szkoły. Dzięki waszej hojności dajecie im 
szansę na lepsze życie i możliwość wydobycia się ze 
skrajnego ubóstwa. Bardzo wam wszystkim dziękuję i 
zapewniam o mojej skromnej modlitwie.  
Niech Dobry Bóg wam błogosławi i wynagrodzi za to, co 
robicie.  
Sr. Agata Smoroń, Zgromadzenie Sióstr Apostolskich św. Jana 

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. 

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
W środę, 1 września, przypada 82 
rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej.  
Pamiętajmy w modlitwie o 
poległych w obronie Ojczyzny.  

I Piątek Miesiąca 
W piątek, 3 września, przypada Pierwszy Piątek Miesiąca.  

 
• Rano od 7:30am do 

Mszy św. o godz. 8am. 
• Po południu od 3pm do 

8pm 

Z karty żałobnej 
W ostatnim tygodniu zmarła 
Henryka  Kozb ia ł  nasza 
parafianka. 
Rodzinie składamy wyrazy 
współczucia. 



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.   
 
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.  
 
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. 
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Piknik parafialny 

W niedzielę, 26 września 2021 zapraszamy do 
naszej parafii na Jesienny Piknik. 
Rozpoczynamy już o 9am. Czeka na nas wyśmienita kuchnia 
domowa, wiele atrakcji i zabaw dla dzieci, loteria fantowa 
oraz doskonała oprawa muzyczna.  
Zachęcamy do zarezerwowania sobie terminu w swoim 
kalendarzu. 
Spotkanie przed piknikiem odbędzie się w Centrum 
Pastoralnym w poniedziałek, 30 sierpnia, o godz. 8pm 

Zapisy do chóru parafialnego 
Chór  im. św. Jana Pawła  II   przy  naszym 
Sanktuarium  zaprasza młodzież, panie  i 
panów  do  wzmocnienia  Chóru.  
Prosimy o zgłaszanie się do pana 
organisty: Zbigniew Blicharz (773)616-
9284. 
 

Koncert „Kantata życia” 
W sobotę, o godz. 4pm - 25 września, 
chór parafialny zaprasza na koncert 
„Kantata życia”. Autorem tekstów jest 
ks. Zygmunt Ostrowski SChr, a kompozytorem Piotr Pałka. 
Osoby, które chciałby wesprzeć śpiewem Chór w tym 
przedsięwzięciu, prosimy o zgłoszenie się do pana organisty 
Zbigniewa. 

Adoracja   
Najświętszego Sakramentu 
Zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku 
do piątku od godz. 8:30am do 6:30pm, w 
soboty oo godz. 8:30am do 5:30pm.  

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com


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. prob. Andrzej 
Maślejak 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. prob. Andrzej 
Maślejak 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.   
 
Krąg Biblijny „Zacheusz” 
Spotkania Kręgu Biblijnego „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. prob. Andrzej Maślejak 
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. Opiekun: ks. prob. 
Andrzej Maślejak SChr. 
 
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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

Grupa Różańcowa  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup Żywego 
Różańca odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca, 
po Mszy św. o godz. 7am w kościele. Opiekun: ks. 
prob. Andrzej Maślejak SChr. 
Natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po Mszy św. o godz. 
11am w Bibliotece Verburm. Odpowiedzialna Maria Mulica (847)
476-5554. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr. 
 
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)885-6147. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 

• Potrzebna pani do pomocy w przedszkolu w Wood Dale. 
Kontakt: Ewa (630)787-1208. 

• Wynajmę mieszkanie dwu sypialniowe w Addison. 
Kontakt: Tomek (773)289-8546. 

• Trzy sypialniowe mieszkanie w Addison do wynajęcia. 
Dwie łazienki, kuchnia z jadalnią, salon, podwórko i pranie 
na miejscu. Jest możliwość wynajęcia garażu. Kontakt: 
Monika (773)370-8603. 

• Poszukuję pomocy do opieki na kilka dni w tygodniu dla 
mojej starszej mamy, która mieszka w Naperville. Kontakt: 
Elżbieta (630)302-5741. 

mailto:pdw10@sbcglobal.net

