
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 SChr - 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 

 
 
 

 
 

Jezu mój, pomimo Twych łask jednak czuję i widzę całą nędzę swoją. 
Zaczynam dzień walką i kończę go walką, zaledwie się uprzątnę z jedną 
trudnością, to na jej miejsce powstaje dziesięć do zwalczenia, ale nie martwię 
się tym, bo wiem dobrze, że to jest czas walki, a nie pokoju. Kiedy ciężkość 
walki przechodzi siły moje, rzucam się jak dziecię w objęcia Ojca niebieskiego i 
ufam, że nie zginę. O Jezu mój, jak bardzo jestem skłonna do złego i to mię 
zmusza do ustawicznego czuwania nad sobą, ale nie zrażam się niczym ufam, 
łasce Bożej, która w największej nędzy obfituje. (606) 
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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 



XXIII Niedziela Zwykła - 5 września 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM 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 
1:00pm +Stanisław Kiernia 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 
 
Poniedziałek  – 6 września 
8:00am +Stanisław Kiernia 
8:00pm O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień 
 
Wtorek  – 7 września 
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Zofii Pieczko z ok. urodzin 
8:00am Za zmarłych rodziców: Marian i Stefania Górka oraz 

za +Henryk Pawlina 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 
Środa  - 8 września, Narodzenie Matki Bożej 
8:00am +Stanisław Kiernia 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla syna 

Rafała i synowej Jolanty 
7:00pm +Jan Małyszko 
 
Czwartek - 9 września 
8:00am +Stanisław Kiernia 
8:00am Za parafian 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Marioli i Mariusza Burnat w 26 rocz. ślubu 
 
Piątek - 10 września 
8:00am +Teresa Moździerz w 6 rocz. śmierci 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 
Sobota – 11 września 
8:00am +Stanisław Kiernia 
9:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień 
 
XXIV Niedziela Zwykła - 12 września 
6:00pm (sobota) +Jarosław Chlebowicz 
7:00am +Barbara Rudny w 16 rocz. śmierci, +Katarzyna 

XXIII Niedziela Zwykła - Mk 7,31-37 
"Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa i być bliżej Niego i 
kochać goręcej. Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać, 
otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa". Takie słowa 
znajdziemy w jednej ze śpiewanych piosenek religijnych. 
Dzisiejsza Ewangelia opowiada, jak ludzie przyprowadzili do 
Jezusa głuchoniemego i poprosili, aby otworzył jego uszy i 
rozwiązał jego język, aby mógł usłyszeć, co do niego się 
mówi i aby mógł mówić. 
Czy może być tak, że mamy oczy normalnie funkcjonujące i 
uszy, które wszystko słyszą, a nie widzimy Jezusa i nie 
słyszymy Go? Oczywiście, że może. Dlatego w swoim życiu 
każdy człowiek musi się zmierzyć z niebezpieczeństwem 
utraty wiary, zwłaszcza w młodym wieku. Każdy z nas musi 
stanąć do walki, by wiary nie utracić. I tu rodzą sie pytania: 
dlaczego człowiekowi odpowiada wybór bezrefleksyjnego 
stylu życia? Dlaczego człowiek idzie w swoim życiu za 
s t y l e m  p o l e g a j ą c y m  n a  s z u k a n i u  t y l k o 
doczesnych  przyjemności? Dlaczego człowiek powtarza 
taką głupią maksymę: "Raz się żyje, więc sobie użyję". A czy 
człowiek nie czuje, że istnieje Bóg. Bóg jest. Jaki mamy na to 
dowód? Skoro człowiek po grzechu płacze, to znaczy, że jest 
Bóg. Skoro człowiek ma wyrzuty sumienia i potrafi zobaczyć, 
że nie korzystał z danego mu życia, ale je marnował, to 
znaczy, że jest Bóg. 
Czy więc nie ma racji ta religijna piosenka, która jest w 
rzeczywistości wielką  prośbą do Boga: "Boże, otwórz me 
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Kozioł w 6 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny 
Grzesiakowski i Kozioł 

9:00am O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Stanisław 
Piaseckich w 39 rocz. ślubu 

11:00am +Stanisław Kiernia 
1:00pm ++Jan i Maria Granat 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Ryszardy i Doroty 

Dąbrowskich w 1 rocz. ślubu 

5 września 

Pierwsze czytanie: Iz 35,4-7a 
Drugie czytanie: Jk 2,1-5 

Ewangelia: Mk 7,31-37 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-09-05
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-09-05
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-09-05
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oczy, chcę widzieć Jezusa, otwórz me uszy i naucz mnie 
słuchać". 
Co więc  powinniśmy usłyszeć w naszym życiu? Najpierw 
ostrzeżenie, że za każde zło jakie uczynimy, będziemy 
musieli przed Bogiem odpowiedzieć. Nikogo tym złem tak nie 
skrzywdzimy, jak siebie samych. Następnie powinniśmy 
usłyszeć, jak Bóg nas woła, abyśmy weszli na ścieżkę 
doskonałej miłości, która polega na przebaczeniu, zaparciu 
się siebie, wyrzeczeniu i świadczeniu, że Bóg jest miłością. 
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, poproście w czasie Mszy św, 
by Jezus otworzył wasze oczy i wasze uszy, byście mogli 
być jak najbliżej Boga i kochać Go jak najgoręcej. 

Zasady walki ze złem: 
Najpierw trzeba dać złu szansę na zmianę w dobro. Trzeba 
być cierpliwym. Dawanie szansy nie jest jednak naiwnym 
przyzwoleniem na zło. 
Pod działaniem złych ludzi ukrywa się czasami machina 
piekła. Aby zmienić świat, należy wtedy walczyć nie tyle z 
ludźmi, ale z siłami zła. Trzeba usunąć przyczynę zła, nie 
tylko jego skutki. Wtedy pozostaje jedyny ratunek: Maryja i 
Jej Niepokalane Serce. 
Nieraz walki polityczne zaczynają być czymś więcej niż 
sporami kandydatów i stają się walką zła i dobra. A wtedy 
Kościół ma obowiązek krzyczeć i walczyć po stronie dobrej. 
Kościół musi leczyć świat, musi egzorcyzmować zło. 
Egzorcyzmować zło, czyli wyrzucać je.  
Niebo pomoże, gdy wcześniej człowiek na modlitwie zrobi 
wszystko, co do niego należy. Do walki ze złem, które 
osacza człowieka trzeba zaprosić niebo, bo bez Boga 
człowiek nie zwycięży. Ks. prob. Andrzej Maślejak SChr 

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 08/29/2021 
• Składka: $7,669.00 
• Spłata długu: $14,980.00 
• Pledges: $430.00  
• Kawiarenka: $300.00 

 

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, Nikodem Jan Walkosz; w 
niedzielę: 19 września: Emma M. 
Wittmann; w niedzielę, 26 września: 
Adriana Krys Iwanicki, Alicja Kopciński, 
Emilia Anna Babicz, Anastazja Maria 
Lupa. 
 

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 

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... 

http://www.milosierdzie.us
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parafialnej: www.milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ lub  
przeczytać z tablicy ogłoszeń w kościele. 

 
Małżeństwo 
Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 
11 września: Leah Marie Roberts i Piotr 
Górecki; 18 września: Julio Vargos i 
Wioleta Grzymała; 25 września: Anna 
Krokowska i Sebastian Żurowski. 
 

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

Kurs przedmałżeński 
„Jak zbudować szczęśliwe małżeństwo”  
Małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła zapraszają 
n a  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 
c h a r a k t e r  i n t e r a k t y w n y c h 
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. 

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 oo godz. 8:30am do 
5:30pm.  

 

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. 

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. 



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. 
 
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 
życ ia  i  wz ros tu  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 
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Z karty żałobnej 
W ostatnim tygodniu zmarł 
Stanisław Dzielski, lat 51; 
Ryszard Oźlański, lat 62 i Anna 
Czyński, lat 97. 
Rodzinie składamy wyrazy 
współczucia. 
 
Pogrzeb śp. Anny Czyńskiej, która była czynnie 
zaangażowana w powstanie tutejszej parafii odbędzie się we 
wtorek 7 września o godzinie 11am.  Ciało zmarłej zostanie 
wystawione w naszym kościele przed Mszą św. pogrzebową 
od godziny 9am. Różaniec za zmarłą odbędzie się w 
kościele o godzinie 10:30am. Śp. Anna Czyńska była przez 
wiele lat sekretarką w parafii. Bardzo jej zależało, aby 
powstała tutejsza parafia. Serdecznie jej dziękujemy za 
wszelkie dobro uczynione dla parafii. Najbliższej rodzinie 
składamy wyrazy współczucia . 
 
The Funeral Mass for Anna Czyńska (1924-2021), who 
was actively involved in the creation of our parish, will be 
held on Tuesday, September 7, 2021 at 11am. The body of 
the deceased will be exhibited in our church before Funeral 
Mass from 9am - 11am. The rosary for the deceased will be 
held in the church at 10:30am. Mrs. Anna Czyńska was a 
secretary in the parish for many years. She really wanted a 
local parish to be established. We sincerely thank her for all 
the good done for the parish. We express our sympathy to 
the closest family  

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
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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 Pastora lnym. 
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. 
 
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. 
 

• 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. 

• Poszukuję pomocy do opieki na każdy dzień i noc dla 
mojej teściowej włoskiego pochodzenia. Kontakt: Karen 
(630)986-8981. 

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. 
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