PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD

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

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

Jezus: Miłe Mi są wysiłki twoje, duszo, która dążysz do doskonałości. Ale
czemuż cię widzę tak często smutną i przygnębioną? Powiedz Mi, dziecię
Moje, co to ma znaczyć ten smutek i jaka jest jego przyczyna?
Dusza: panie, przyczyna mojego smutku jest to, że pomimo moich szczerych
postanowień, wciąż upadam, i to w te same błędy. Rano postanawiam, a
wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień.
Jezus: Widzisz, dziecię Moje, czym jesteś sama z siebie, a przyczyną twoich
upadków to jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz
na Mnie. Ale niech cię to nie zasmuca tak nadmiernie, masz do czynienia z
Bogiem miłosierdzia, nędza twoja nie wyczerpie go, przecież nie określiłem
liczby przebaczenia. (1488)
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9:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii Bruno

XIX Niedziela Zwykła - 17 października
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek
7:00am +Stanisław Kulesza w 23 rocz. śmierci
9:00am +Kazimierz Kielek
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Zbigniewa Kisiel
1:00pm +Amelia Bojarzyńska w 28 rocz. śmierci
1:00pm Dziękczynna z ok. 50 urodzin Józefa Tokarczyk z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Mai Kościuk
Poniedziałek – 18 października, św. Łukasza, Ew.
8:00am Za parafian
7:00pm +Lidia Krzemień w 8 rocz. śmierci
7:00pm +Kazimierz Kielek
Wtorek – 19 października, św. Jana de Brebeuf i
towarzyszy
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Wojtka z
ok. 18 rocz. ślubu
7:00pm +Jan Forystek
7:00pm +Kazimierz Kielek
Środa - 20 października
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień
7:00pm Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Janiny i Krzysztofa
Żak z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
7:00pm +Kazimierz Kielek
Czwartek - 21 października
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Władysławy
Sowińskiej
7:00pm +Stanisław Kiernia w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Kazimierz Kielek
Piątek - 22 października, św. Jana Pawła II, pp
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii Bruno
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Czesławy i
Waleriano Untulis
7:00pm +Kazimierz Kielek
Sobota – 23 października
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Zoli Rechul w 1 rocz.
urodzin

XX Niedziela Zwykła - 24 października
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek
7:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marii i Władysława Mucek z ok. rocz. ślubu
9:00am +Kazimierz Kielek
11:00am +Seweryn Lebiecki w 11 rocz. śmierci
1:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Jolanta Kowalska w 8 rocz. śmierci

17 października

Pierwsze czytanie: Iz 53,10-11
Drugie czytanie: Hbr 4,14-16
Ewangelia: Mk 10,35-45

XIX Niedziela Zwykła - Mk 10,35-45

Apostołowie Jakub i Jan przystąpili do Jezusa i prosili Go,
aby w niebie mogli zasiąść po Jego prawej i lewej stronie.
Prośba apostołów wzięła się z mało dojrzałej wiary. Pragnęli,
aby Jezus wypełnił ich plany. Na czym więc będzie polegać
moja dojrzałość w wierze? Potrzeba mi sie starać z całych
sił, aby być jak najbliżej Boga. Będę jednak świadomy, że to,
o co nieraz proszę Boga nie będzie spełnione, bo tylko Bóg
wie najlepiej co jest dla mnie dobre.
Pomyśl jak później po zmartwychwstaniu Jakub i Jan
zrealizowali tę naukę Chrystusa, o byciu pokornym i sługą
wszystkich.
Wczoraj obchodziliśmy 43 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową. Z okazji tej pięknej rocznicy poproście,
Drodzy Bracia i Siostry, św. Jana Pawła II o wstawiennictwo,
byście mieli odwagę pójść w życiu drogą świętości. Czy nie
widzicie, jak zło atakuje, aby zniszczyć wiarę naszą?
Chrystus oczekuje od każdego z nas abyśmy wytrwali i nigdy
się Go nie zaparli myślą, słowem i uczynkiem. Czy
pamiętamy jak św. Jan Paweł II uczył nas, że nie ma innego
pana poza Chrystusem? Czy pamiętamy jak w Warszawie
na Placu Zwycięstwa mówił, że historii Polski i historii
człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa?
Chrystus uczy apostołów, którzy wybierają sobie najlepsze
miejsca w niebie, na czym polega największa wielkość
każdego człowieka: „Kto by między wami chciał stać się

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
wszystkich”. ( Mk 10, 43-44 )
Dlatego w czasie Mszy św. poproście św. Jana Pawła II, by
nieustannie wstawiał się za naszą Ojczyznę Polskę, jak i za
drugą naszą Ojczyznę, Amerykę, by były mocne wiarą.

Św. Janie Pawle II, przyjacielu Boga i drugiego
człowieka módl sie za nami i za naszymi rodzinami.
ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

Myśli z różnych przemówień Papieża Jana Pawła
II i ocena jego działalności.

Mówił do nas, ale także za nas.
Gdy odzyskaliśmy wolność uczył
jak z niej mądrze korzystać.
To jest moja matka ta ziemia, to
jest moja matka ta Ojczyzna. To
są moi bracia i siostry. Łatwo jest
zniszczyć, trudniej odbudować.
Chciał by naród powstał z kolan,
by nabrał nowego poczucia
godności, wolności i siły.
Musicie być mocni. Mocni mocą
miłości, która jest potężniejsza
niż śmierć. Mocni miłością
płynąca z krzyża.
Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza
rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać
do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.
Zaproponował teologie solidarności – jeden drugiego
brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostola jest inspiracją
dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. A więc nigdy
jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. Nie może być
walka silniejsza od solidarności.
Mamy zawsze szukać form świadczenia o prawdzie.
Nic człowiek nie zrobi bez całkowitego zaufania Bogu,
który jest Panem historii i sam kształtuje serce
człowieka.
Polska dla swojej odnowy potrzebuje nade wszystko ludzi
sumienia, którzy nie będą się nigdy godzić na zło.„Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12)
W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i
znajdował siłę do przetrwania w Chrystusowym krzyżu. I
nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością krzyża.
W 1997 r. Jan Paweł II patrząc na krzyż na Giewoncie
powiedział: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię
Boże było obrażane w naszych sercach, w życiu
społecznym i rodzinnym.”
Wprowadził Kościół w Trzecie Tysiąclecie przez modlitwę,

wieloraką działalność i przez cierpienie. Także papież musi
być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina i cały świat
ujrzał, że istnieje Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić,
by przygotować przyszłość.
Nigdy nie ukrywał swego stanu zdrowia. Cierpiał
na oczach ludzi, którym dawał w ten sposób niezwykłą
katechezę. Ostatnią pielgrzymkę odbył do Lourdes, by
być pielgrzymem jak chory wśród chorych. Reporter
John Allen z USA o ostatniej pielgrzymce papieża do
Lourdes napisał: „ Z największego pasterza Kościoła
przemienił się w żywy symbol ludzkiego cierpieniapraktycznie w ikonę Chrystusa na krzyżu.
Kardynał Dziwisz – Jego droga była nieprzerwanym
męczeństwem. Nauczył się współżyć z bólem i chorobą. Było
to możliwe dzięki jego duchowości, dzięki osobistej więzi
z Bogiem.

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.
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Donacje z 10/10/2021
• Składka: $7,924.00
• Spłata długu: $14,546.00
• Pledges: $535.00
• Kawiarenka: 300.00

I Komunia św. 2022

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
Bóg zapłać!

Nabożeństwa różańcowe

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają
w niedzielę, 24 października: Robert
Przemysław Młynarski, Emily Kuriata; w
niedzielę, 14 listopada: Nela Marie
Krol.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i
rodziców chrzestnych odbędzie się w
środę, 20 października, o godz.
7:45pm w kaplicy św. Faustyny w kościele.
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 23 października: Weronika
Tapa i Mateusz Maślanka.
Przygotowujących się do sakramentu
małżeństwo powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy
wielu łask Bożych na nowej drodze życia!

Bierzmowanie 2022

Informacje na temat przygotowania
do Bierzmowania można znaleźć na stronie:
https://milosierdzie.us/sakramenty/
bierzmowanie/

Informacje na temat I Komunii św. w naszej
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komunia swieta/.

W miesiącu październiku nabożeństwa
różańcowe będą odbywały się w naszej
parafii w następującym porządku:
• dla dzieci w środy o godz. 6pm przy
Centrum Pastoralnym ;
• dla dorosłych od poniedziałku
do piątku po Mszy św. wieczornej;
w soboty i niedziele przed Mszą św.
wieczorną.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Wprowadzenie relikwii bł. kard.
Stefana Wyszyńskiego

W przyszłą niedzielę odbędzie się
w prowadzenie relikwii kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
uroczyste wprowadzenie będzie miało
miejsce na Mszy św. o godz. 1pm.

Z karty żałobnej

W ostatnim czasie zmarli:
Kazimierz Groblewski, lat 75
i Konstanty Dembowski, lat 79.
Rodzinie składamy wyrazy
współczucia.

Wypominki

W przedsionku kościoła wyłożone są kartki
z wypominkami. Prosimy wypisać imiona swoich zmarłych
na kartkach, włożyć do koperty i wrzucić je do koszyka
podczas zbierania kolekty lub przynieść do zakrystii. Msze
św. za zmarłych wypisanych w wypominkach będą
odprawiane przez cały miesiąc. Za zmarłych
wyczytywanych z wypominek będziemy się też modlić 15
minut przed każdą Mszą św. przez cały listopad.
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Bal Wszystkich Świętych

31 listopada o godz. 4pm
zapraszamy na Bal Wszystkich
Świętych. Po więcej informacji
prosimy zgłaszać się do ks.
Krzysztofa: (773)822-9034 lub do s. Gosi: (248)505-4140.

Słodycze na Bal

Prosimy o przynoszenie słodyczy dla dzieci na Bal
Wszystkich Świętych. Kolorowe kartony wystawione są w
przedsionku kościoła. Bóg zapłać!

Uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św. 1 listopada zostaną odprawione o godz. 8am,
12pm, 4pm i 7pm.

Zawierzenie Panu Jezusowi przez ręce Maryi

Zapraszamy Wszystkich, którzy pragną dokonać Zawierzenia
Jezusowi przez ręce Maryi wg. Traktatu św. Ludwika
Grignion De Montfort, które odbędzie się 8 grudnia.
Organizacyjne spotkanie w sprawie zawierzenia odbędzie
się w niedzielę 24 pażdziernika po Mszy św.o godz. 3:30pm.
33 dniowe przygotowanie rozpoczniemy 5 listopada.
Inf0: Dorota (630)835-4824 lub Maria (847)476-5554.
Kardynał Andrzej Maria Deskur, tak wypowiada się o akcie
zawierzenia “…Mnie osobiście Ojciec Święty nauczył tego
oddania jeszcze w czasach gdy byliśmy studentami tajnego
uniwersytetu w Krakowie w czasie okupacji Niemieckiej,
potem w seminarium gdzie ja byłem na pierwszym roku a on
na ostatnim. Byłem zwolennikiem formuły całkowitego
zawierzenia, które było rodzajem otwarcia konta
bankowego, gdzie wszystkie zasługi są złożone w ręce
Madonny, a ona wykorzystuje wszystkie zasługi, łaski,
dziękczynienia w sposob najbardziej korzystny. To
najlepszy interes jaki można zrobić. Ona jest cudownym
zarządcą. Nigdy nie trzeba sie wahać w powierzeniu jej
wszystkiego także godziny i sposobu śmierci”.

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)2799000.
• Poszukuję pracownika mówiącego po angielsku do
pomocy moim rodzicom. Kontakt: Roberta (630)853-8397.
• Sprzedam skiefo elektryczne - 50 stóp i narzędzia
kontraktorskie. Kontakt: Ryszard (630)441-8845.
•
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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 MChR.
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)2054851. 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.
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)4047378. 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)5445031. 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.

