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

Prosiłam dziś Pana, aby raczył mnie pouczyć o życiu wewnętrznym, bo sama z
siebie nic rozumieć ani pomyśleć doskonałego nie mogę. - I odpowiedział mi
Pan: Byłem twoim mistrzem, jestem i będę; staraj się, aby serce twoje
upodobniło się do pokornego i cichego serca Mojego. Nie upominaj się nigdy o
swoje prawa. Wszystko, co cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i
cierpliwością; nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na ciebie
niewinnie; pozwól triumfować innym. Nie przestań być dobrą, gdy
spostrzeżesz, że nadużywają dobroci twojej; gdy będzie potrzeba, Ja sam się
upomnę za tobą. Bądź wdzięczna za najdrobniejszą łaskę Moją, bo ta
wdzięczność zniewala Mnie do udzielania ci nowych łask… (1701)
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9:00am +Ludwik Sowiński

XXX 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
1:00pm Dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla córek: Kamili, Magdy, Joli, Basi i
Małgosi z rodzinami, wnukami, zięciami i teściami
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Jolanta Kowalska w 8 rocz. śmierci
Poniedziałek – 25 października
8:00am Za parafian
7:00pm Za zmarłych z rodziny Zakarzeckich i
Klimaszewskich
7:00pm +Kazimierz Kielek
Wtorek – 26 października
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień
8:00am ++Józef Mularczyk w 46 rocz. śmierci, Franciszka i
Aleksander Kryński w 33 rocz. śmierci, Jan Kryński w 4
miesiące po śmierci
7:00pm +Kazimierz Kielek
Środa - 27 października
8:00am O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i o Boże
błogosławieństwo dla rodziny
7:00pm +Marian Chlebowicz
7:00pm +Kazimierz Kielek
Czwartek - 28 października, św. Szymona i Judy Tadeusza,
Ap.
8:00am +Zofia Bocheńska
8:00am ++Jan i Apolonia Cira
7:00pm +Kazimierz Kielek
Piątek - 29 października
8:00am +Jacek Drozdowski
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Wiolety Gondola i dla jej rodziny
7:00pm +Kazimierz Kielek
Sobota – 30 października
8:00am +Jan Małyszko

XXXI Niedziela Zwykła - 31 października
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek
7:00am +Emilia Kuźniewska
9:00am +Franciszek Matras
11:00am +Władysław i Franciszka Krzyżanowscy
1:00pm ++Marianna i Aleksander Gęśliccy
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Mieczysław Zalewski i za zmarłych z rodziny

24 października

Pierwsze czytanie: Jr 31, 7-9
Drugie czytanie: Hbr 5,1-6
Ewangelia: Mk 10, 46b-52

XXX Niedziela Zwykła - Mk 10,46b-52
Piękny jest opis uzdrowienia niewidomego Bartymeusza,
który siedział przy drodze i żebrał. Prosił ludzi o jałmużnę.
Ale gdy się dowiedział, że Jezus nadchodzi, już nie prosił o
jałmużnę. Prosił o coś więcej, prosił o litość, prosił o
uzdrowienie, prosił o wyrwanie się ze swego kalectwa.
Ważne jest również to, jak prosił? Nie po cichu. On krzyczał
na cały głos, tak głośno krzyczał, że inni aż go uciszali. Ten
krzyk nadziei i wiary został usłyszany przez
Jezusa. Niewidomy żebrak został uzdrowiony.
Nam nie potrzeba fizycznego uzdrowienia naszego wzroku,
ale z pewnością potrzeba mam uzdrowienia duchowego,
abyśmy potrafili zobaczyć siebie, kim naprawdę jesteśmy.
Pan Bóg musi otworzyć oczy naszej duszy.
Dzisiaj w czasie Mszy św. zostaną uroczyście wprowadzone
do naszego koscioła relikwie błogosławionego Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Poprośmy przez
jego wstawiennictwo, aby Pan Jezus otworzył oczy naszej
duszy.
Co to znaczy otworzyć oczy swojej duszy? Chciałbym się
tutaj posłużyć radami Tomasza a Kempis z jego dzieła "O
Naśladowaniu Chrystusa".
O czym wie mąż doskonały, który ma otwarte oczy swej
duszy:
1. Nie wierzy pochopnie wszystkiemu co słyszy.
2. Zna słabości natury ludzkiej i jej skłonności do złego.
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3. Wie, że ludzie łatwo zmieniają zdanie.
4. Wie, że w życiu nie działa się pochopnie.
5. Wie, że nie trzeba nieraz upierać się przy własnym
zdaniu.
6. Wie, że rady trzeba szukać u człowieka mądrego i
sumiennego.
7. Wie, że dobre życie czyni człowieka mądrym w Bogu i
doświadczonym w wielu sprawach.
8. Wie, że im większa pokora człowieka i poddanie się
Bogu, tym większa jego mądrość we wszystkim i
wewnętrzny pokój.
9. Wie co jest dobre w życiu - mieć swoje zdanie i trzymać
się własnego zdania, ale jeśli ze względu na Boga
zrezygnujesz z tego i pójdziesz za zdaniem drugiego,
wtedy osiągniesz pożytek.
10.Wie co trzeba czynić w życiu duchowym: należy badać i
porządkować zarówno swe wnętrze, jak i całe zewnętrzne
zachowanie, bo jedno i drugie służy postępowi na drodze
do świętości.
W czasie dzisiejszej Mszy św. poprośmy o łaskę
wewnętrznego zobaczenia naszej duszy i z wielką wiarą
krzyczmy jak Bartymeusz: "Jezusie, Synu Dawida ulituj się
nad nami". ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

Nauczanie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki
W ostatni wtorek, 19 października,
obchodziliśmy wspomnienie bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy
sobie jego nauczanie:
"Wolność jest rzeczywistością,
którą Bóg wszczepił w człowieka,
stwarzając go na swój obraz i
podobieństwo. Naród Polski z
tysiącletnią tradycją chrześcijańską
zawsze będzie dążył do wolności.
Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można zniewolic.
Potrzebna nam Maryja – jako Matka, ktora nie pozwoli
utracić nadziei, gdy bracia nasi pozostający ciągle symbolem
walki o podstawowe prawa ludzi nadal przebywaja w
więzieniach. Dalej mówił: Aby pozostać człowiekiem wolnym
duchowo, trzeba zyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to
dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i
upominanie się o nią w każdej sytuacji. Gdzie nie ma
wolności, tam nie ma miłości, nie ma przyjaźni zarówno
między członkami rodziny, jak i w społeczności narodowej.
Zachowanie godności, to życie zgodne z sumieniem. To
budzenie i kształtowanie w sobie sumienia prawego. To
dbanie o sumienie narodowe. Bo wiemy, że gdy sumienie

narodowe zawodziło, dochodziło do wielkich nieszczęść w
naszej historii. W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu
zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa
akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego
działania. Naród Polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego
zdolny jest wiele przebaczyć, ale tylko za cenę powrotu do
prawdy".
Na pośmiertnej klepsydrze napisano: „Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. (Mt 10,28)
Nieodżałowany świętej pamięci ksiądz Jerzy Popiełuszko,
sługa Boga i Ojczyzny, kaznodzieja Chrystusa i Solidarności,
żył lat 37. Porwany i zamordowany w październiku 1984 r.
Pozostanie nam kapłanem i przewodnikiem na zawsze.
Solidarność walcząca. I na końcu klepsydry napis: Módlmy
się za ofiary i za oprawców.
Księże Jerzy, wielki nasz orędowniku u Boga, módl się
za nami, abyśmy zło dobrem zwyciężali (Rz 12,21).

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 10/17/2021
• Składka: $7,916.00
• Spłata długu: $6,128.00
• Pledges: $155.00
• Kolekta z okazji niedzieli misyjnej: $4,362.00
• Zbiórka na Jamajkę: $13,878.00

Wprowadzenie
Wyszyńskiego

relikwii

Bierzmowanie 2022

Chrzest św.

I Komunia św. 2022

Najbliższe spotkanie dla rodziców i
rodziców chrzestnych odbędzie się w środę, 10 listopada, 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 30 października: Aneta
Urbańska i Krzysztof Kraglej; 27
listopada: Cristin i Filip Orchowicz.
Przygotowujących się do
sakramentu małżeństwo
powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na
nowej drodze życia!

kard.

Stefana

Dzisiaj na Mszach św. odbędzie się uroczyste
wprowadzenie relikwii błogosławionego ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie
dziękujemy panu Janowi Jaworskiemu za
przywiezienie relikwii z Warszawy.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
Bóg zapłać!

Sakrament chrztu św. otrzymają w
niedzielę, 14 listopada: Nela Marie Krol,
Damian Kulik; w sobotę, 20 listopada:
Daniel Rogoz, Adam Paściak; w sobotę,
27 listopada: Adam Orchowicz, Oliwier
Daniel Hajduczenia; w niedzielę, 28
listopada: Sebastian Kruszewski, Sofia
Anita Szczesny.

bł.

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/.

Nabożeństwa różańcowe

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.

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.

Uroczystość Wszystkich Świętych

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

Zaduszkowe czuwanie

Kierujemy serdeczne zaproszenie do Parafian i Gości
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na Zaduszkowe Czuwanie, które rozpocznie się w sobotę 6
listopada, o godz. 7:30pm. To modlitewno-adoracyjne
czuwanie pragniemy ofiarować w intencji zmarłych przy
których grobach nie możemy stanąć fizycznie, gdyż
spoczywają z dala od nas. Już teraz można wysyłać na
maila imiona i nazwiska zmarłych za których będziemy się
modlić w czasie czuwania.
Mail: parafiabozegomilosierdzia@gmail.com. Zgłoszenia
przyjmujemy do czwartku, 4 listopada. „Dusze czyśćcowe
są bliżej nas, niż myślimy: są całkiem blisko nas”. Przyjdź,
nie może Ciebie zabraknąć!

Bal Wszystkich Świętych

31 pażdziernika 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!

Nowi marszałkowie

Potrzebujemy nowych marszałków do
zbierania tacy w czasie Mszy św. Prosimy
zgłaszać sie do Marka Stanisz 630-5186560

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 dzisiaj 24 pażdziernika po Mszy św.o godz. 3:30pm.
33 dniowe przygotowanie rozpoczniemy 5 listopada.
Info: Dorota (630)835-4824 lub Maria (847)476-5554.

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.

