
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 

 
 
 

 
 

Rozumiem słowa Twoje, Panie, i rozciągłość miłosierdzia, jakie ma jaśnieć w 
duszy mojej.  
Jezus: Wiem, córko Moja, że je rozumiesz i czynisz wszystko, co jest w twej 
mocy, ale napisz to dla dusz wielu, które nieraz się martwią, że nie mają rzeczy 
materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą ma 
zasługę miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani 
spichlerza, jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni 
miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień 
sądu, a gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne - nie byłyby 
sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem. (1317) 
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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 



XXV Niedziela Zwykła - 19 września 
6:00pm (sobota) +Ludwik Angielczyk w 4 rocz. śmierci 
6:00pm (sobota) +Piotr Jakub Jamczewski 
7:00am +Wincenty Górz i +ks. prałat Tadeusz Wincenciak 
9:00am +Stanisław Kiernia 
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Ignasia z 

ok. 6 urodzin 
1:00pm O Boże łaski i błogosławieństwo na rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego dla nauczycieli i uczniów Szkoły 
Polskiej im. św. Faustyny 

3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Za zmarłych z rodziny Idziak, Gontarek, Lenkiewicz i 

Paluch 
 
Poniedziałek  – 20 września, św. Andrzeja Kim i 

towarzyszy 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Jerzy Łagowski w 10 rocz. śmierci i +Zofia 

Łagowska 
7:00pm +Stanisław Kiernia 
 
Wtorek  – 21 września, św. Mateusza Ap. 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień 
8:00am +Maria Trojak  
7:00pm +Antoni Klimczuk w 32 rocz. śmierci 
 
Środa  - 22 września 
8:00am +Domicela Krzak w 3 rocz. śmierci 
8:00am ++Wiktoria i Jan Kawa  
7:00pm +Dominik Świderski w 1 rocz. śmierci 
 
Czwartek - 23 września, św. Pio 
8:00am Za dusze zmarłych z rodziny Łyszczarz 
7:00pm +Hieronim Milewski w 3 rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Stephanie w dniu urodzin 
 
Piątek - 24 września 
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Danuty Sienkiewicz z ok. urodzin 
8:00am +David Burzyński  
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 
Sobota – 25 września 
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

XXV Niedziela Zwykła - Mk 9, 30-37  
Jezus wraz z uczniami podróżuje po Galilei i w drodze 
powiedział im coś, czego nie mogli zrozumieć. Odsłonił im 
tajemnicę swojego posłannictwa. Zapowiedział swoją śmierć 
krzyżową i zmartwychwstanie. "Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie." (Mk 9,31) Od tego na ile jestem 
w stanie zrozumieć Jezusa umierającego na krzyżu zależy 
cała moja wiara. Popatrzmy na krzyż i kontemplujmy pytanie, 
które płynie od wiszącego na krzyżu Chrystusa: "Co jeszcze 
mam uczynić, abyś Mnie ukochał?" 
Zobaczmy, jak przez pychę można być daleko od tego, 
czego chce Pan Bóg? Uczniowie idąc drogą posprzeczali się 
o to, kto z nich jest największym apostołem. Jezus 
natychmiast im wyjaśnił, że są daleko od drogi, którą On 
chce ich prowadzić. Dlatego otrzymali życiowe pouczenie na 
temat stawania się pokornym człowiekiem: "Jeśli kto chce 
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich" (Mk 9,35). 
Żadnej wspólnoty nie zbuduje się bez pokory i służby. 
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Amelii i Honoraty Rechul z ok. 5 rocz. urodzin 
9:00am O światło i dary Ducha Św., powrót do wiary 

katolickiej i sakramentów dla Matthew i Megan Edinger w 
dniu ślubu 

 
XXVI Niedziela Zwykła - 26 września 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Sebastiana 

Świerc w dniu urodzin 
7:00am O Boże błogosławieństwo z ok. 50 rocz. ślubu dla 

Janiny i Edwarda Kozioł 
9:00am ++Teresa i Stanisław Otfinowscy 
11:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Aleksa w 18 rocz. urodzin 
1:00pm +Grzegorz Kolasiński w 6 rocz. śmierci 
1:00pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Stanisława i Jakub Szpak 

19 września 
Pierwsze czytanie: Mdr 2, 12. 17-20  
Drugie czytanie: Jk 3, 16 – 4, 3  
Ewangelia: Mk 9, 30-37  
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Pomyślcie tutaj o waszych wspólnotach rodzinnych, 
parafialnych i tych, do których należycie. Wiara, która jest 
naszym skarbem, czyli czymś najcenniejszym, uczy nas, że 
Bogu najbardziej podoba się pokora człowieka, jego miłość, 
jego skrucha, a także cierpliwość. 
Na kanwie dzisiejszej Ewangelii pomyślcie Drodzy Parafianie 
i Goście, ile potrzebujecie łaski, aby stać się jak dziecko, 
które ufa Bogu. Ile potrzebujecie łaski, aby przestać się 
kłócić, gniewać i dochodzić swego. Pomyślcie, Chrystus 
naprawdę nie kłamie, gdy mówi, że człowiek staje się 
wolnym, gdy do Niego należy. Jak poradzimy sobie ze sobą, 
bez Chrystusa, który ma moc uleczyć złamanych na duchu? 

 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości  
napisanej przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego 

Oto program dla naszego życia duchowego: 
• Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 

Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata 
(siostrę). 

• Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj 
się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

• Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o 
bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń 
rozdźwięku między ludźmi. 

• Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś 
głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. 
Uspokajaj i okazuj dobroć. 

• Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu 
urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 

• Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze 
każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie 
myśl  o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś 
winien innym. 

• Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z 
pociechą, radą, pomocą, sercem. 

• Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, 
jak ty korzystasz z pracy drugich. 

• Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku 
ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec 
potrzebujących wokół siebie. 

• Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 

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. 
Od 14 lipca do 16 września wpłacono przez PayPal: 
$2,975.04. 

Donacje z 09/12/2021 
• Składka: $8,193.00 
• Spłata długu: $14,996.00 
• Pledges: $805.00  
• Sklepik: $1,253.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w 
niedzielę: 26 września: Adriana Krys 
Iwanicki, Alicja Kopciński, Emilia Anna 
Babicz, Anastasia Maria Lupa; w 
niedzielę, 10 października: Nicko Marco 
Pniaczek, Maxim Jakub Sumara. 

Od października wznowione są 
spotkania przed chrzcielne dla rodziców i 
chrzestnych.  
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w środę, 6 października, o 
godz. 7:45pm w kaplicy św. Faustyny w kościele. 

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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Kurs przedmałżeński 
„Jak zbudować szczęśliwe małżeństwo”  
Małżeństwa ze wspólnoty Domowego 
Kościoła zapraszają na wyjątkowy 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI  d la 
narzeczonych. Cykl ośmiu spotkań 
rozpocznie się 23 października 2021 r. 
w naszej parafii. Kurs ma charakter 
i n t e r a k t y w n y c h  w a r s z t a t ó w 
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. 

 

Piknik parafialny 

W następną 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. 
 

Prapremiera „Kantata Życia” 
Wiersze – ks. Zygmunt Ostrowski SChr 
Kompozytor – Piotr Pałka 
Dyrygent – Zbigniew Blicharz 
 

Wykonawcy: orkiestra kameralna, soliści, recytatorzy. 
 

Chór Miłosierdzia Bożego – Lombard, IL 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

sobota 25 września 2021 r., godz. 4:00 p.m. 
 

Bilety do nabycia: 
• Polska Misja Świętej Trójcy; Parafia pw. św. Władysława: 

od 8 do 20 września 
• Sanktuarium Miłosierdzia Bożego: od 8 do 23 września 
Cena: dorośli $15.00, młodzież od 12 lat - $10.00 
Ilość miejsc ograniczona 

Oaza Dzieci Bożych 
s. Małgorzata i s. Magdalena zapraszają 
dzieci na spotkanie Oazy Dzieci Bożych. 
 

Pierwsze spotkania:  
• 23 września dla dzieci w wieku 11-14 lat. 
• 30 września dla dzieci młodszych 6-10 lat. 
 

Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 6:30pm w 
Centrum Pastoralnym. Co drugi czwartek dla każdej grupy. 

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 25 września: Anna Krokowska i 
Sebastian Żurowski, Ewa Świątek i 
Jerzy Kawik; 23 października : 
Weronika Tapa i Mateusz Maślanka. 
 

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



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 i s. Magdalena Polak. 
 

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 6:30pm 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 życia i 
wzrostu duchowego chrześcijanina. Osobą 
odpowiedzialną za lektorów w parafii jest 
Jadwiga Pajor: (773)505-7442. Opiekun: ks. 
prob. Andrzej Maślejak SChr. 
 

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.  
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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. 
 

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. 

• Okazja na dom, sprzedaż w Westmont (55/Cass), 
murowany, odnowiony - 3 sypialnie, 2 łazienki, piwnica, 
garaż na dwa auta, działka 1 akr. Kontakt: Ewa (630)279-
9000. 

• Poszukuję pracownika mówiącego po angielsku do 
pomocy moim rodzicom. Kontakt: Roberta (630)853-8397. 

• Potrzebna pani do 2,5 letniego chłopca w Oak Brook. 
Od poniedziałku do piątku (8am-4pm). Kontakt: Joanna 
(630)888-1100. 

• Sprzedam skiefo elektryczne - 50 stóp i narzędzia 
kontraktorskie. Kontakt: Ryszard (630)441-8845. 

• Szukam pokoju do wynajęcia z dostępem do kuchni i 
łazienki. Kontakt: Zofia (773)814-7779. 

• 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. 

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. 

mailto:pdw10@sbcglobal.net

