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

O Jezu, Mistrzu mój i Kierowniku mój, z Tobą jednym umiem rozmawiać’; z
nikim nie jest tak łatwa rozmowa, jak z Tobą, Boże. (670)
Męka wewnętrzna przeszło dwie godziny. Konanie… Nagle przenika mnie
obecność Boża, czuję, że przechodzę pod władzę sprawiedliwego Boga,
przenika mnie ta sprawiedliwość do szpiku kości, zewnętrznie tracę siły i
przytomność. Wtem poznaję wielką świętość Boga i wielką nędzę swoją,
powstaje w duszy straszna męka, dusza widzi wszystkie uczynki swoje nie bez
skaz. Wtem w duszy obudza się siła ufności… i dusza całą mocą swoją rwie
się do Boga, ale widzi, jak nędzną jest i jak wszystko, co ją otacza, marnym
jest. I tak wobec tej świętości, o biedna dusza. (672)
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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
Poniedziałek – 1 listopada, Wszystkich Świętych
8:00am Za parafian
12:00pm Za zmarłych księży i braci Towarzystwa
Chrystusowego
4:00pm Za zmarłych z rodziny Klimczuk, Saciłowski i
Pruszyński
7:00pm +Jan Małyszko
Wtorek – 2 listopada, Dzień Zaduszny
8:00am Za zmarłe Siostry Misjonarki i za zmarłych z rodzin
Sióstr Misjonarek
12:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm +Roman Knapik w 5 rocz. śmierci
Środa - 3 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am Za zmarłych z rodziny: Dziadkowiec, Murzański,
Kowalczyk, Wróbel i Bafia
7:00pm O łaskę pojednania i przebaczenia w rodzinie
zmarłej Emilii
7:00pm ++Waldemar Gizela, Józef Meler w rocz. śmierci
Czwartek - 4 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
7:00pm +Przemysław Grzymała w dniu urodzin
Piątek - 5 listopada, I Piątek Miesiąca
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień
7:00pm +Feliks Walkowicz w rocz. śmierci
Sobota – 6 listopada, I Sobota Miesiąca
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Joanna Stępień w 8 rocz. śmierci
9:00am +Bronisław Chowaniec

XXXII Niedziela Zwykła - 7 listopada
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am ++Walerian Bykowski, Bronisława i Mirosław
Popławski w rocz. śmierci
9:00am ++Teresa i Czesław Luter w 4 rocz. śmierci
11:00am +Stanisław Rogowski
1:00pm +Józef Płaszewski w 3 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne

31 października

Pierwsze czytanie: Pwt 6,2-6
Drugie czytanie: Hbr 7,23-28
Ewangelia: Mk 12,28b-34

XXXI Niedziela Zwykła - Mk 12,28b-34

Kiedy przychodzimy do kościoła na Mszę św., to powinniśmy
sobie uświadomić, że istnieje doskonała miłość i absolutne
dobro, do których mamy szansę dotrzeć i z nimi się spotkać.
Msza św. to spotkanie z doskonałą Miłością i z absolutnym
Dobrem. Uczony w Piśmie z dzisiejszej Ewangelii poszukiwał
doskonałej miłości i absolutnego dobra i dlatego zapytał
Chrystusa: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?"
Po chwili usłyszał odpowiedź, że tym przykazaniem jest
miłość Boga i drugiego człowieka. (Mk 12,38-44) Do
doskonałej miłości i do absolutnego dobra dochodzi się przez
dawanie świadectwa. Jutro będziemy obchodzić uroczystość
Wszystkich Świętych. Czy ich świadectwo miłości Boga i
drugiego człowieka nie zawstydza nas czasem? Poza tym,
ich świadectwo także nas mobilizuje, byśmy kochali Boga
dniem i nocą i wynagradzali za to, co się nam nie udało.
Czyli prawdziwa miłość to wynagrodzenie. Zobaczmy jak
wiele święci nas uczą i jak mobilizują do pracy nad sobą.
Czym odznacza się istota naszego człowieczeństwa?
Zauważmy, że tą istotą jest poszukiwanie przez każdego
człowieka odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: Co
powinienem czynić w swoim życiu? Co mogę poznać?
Czego mogę się spodziewać? Zobaczmy, że odpowiedzi na
te pytania znajdujemy w naszej wierze.
Co powinieneś czynić w życiu? Naśladuj Chrystusa, czyń to
co On czynił. Co możesz poznać? Możesz poznać wszystko,
jeśli poznasz Boga. A jeśli poznasz Boga, to znaczy poznasz
prawdę, poznasz tajemnicę wszechświata i pragnienie
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ludzkiego serca. Czego możesz się spodziewać? W Bogu i
przez Boga możesz się spodziewać pełni życia, za którą tak
tęsknisz. Jezus jest naprawdę źródłem życia, którego tak
pragniesz. On naprawdę jest światłem, które rozprasza
wszelkie ciemności. Dlatego pragnieniem, najgłębszym
pragnieniem każdego ludzkiego serca jest Chrystus, nasz
Pan, który ciagle nas uczy jakie jest najważniejsze z Bożych
przykazań.
Jeśli nasza ludzka miłość będzie złączona z Bożą miłością,
to mamy takie samo zapewnienie jak uczony w Piśmie z
dzisiejszej Ewangelii, że niedaleko jesteśmy od królestwa
Bożego. Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

Fragmenty z ksiażki "Święta Pani " napisanej
przez Fullę Horak

Fulla Horak urodziła się w 1909 r. w Tarnopolu. Studiowała
filozofię, skończyła lwowskie konserwatorium. Była
nauczycielką muzyki. W młodości porzuciła wyniesioną z
domu wiarę, ale nie porzuciła Boga. Miała bardzo wielkie
walki związane z wiarą.
10 sierpnia rok 1935 W salonie było kilka osób, zaczynają
rozmawiać. Jedna z pań mówi o pomyślnym rozwiązaniu
jakiejś ważnej sprawy i kończy tak: "Wszystko to
zawdzięczam Matce Boskiej Częstochowskiej". A Fulla na to
- Skąd Pani ma taką pewność, że to własnie Ona pani
pomogła… Nie rozumiem jak można oczekiwać łask z nieba
jak mamy prosić o nie - obrazu. Ja wogóle nie wierzę w
istnienie Matki Boskiej. Wywiązała się rozmowa na tematy
religijne, a ja wygłaszałam swoje bezbożne credo zwłaszcza
atakując dogmat o poczęciu z Ducha Świętego. A oni nie
umieli bronić swej wiary, a ja czułam pogardę dla chwiejności
ich wiary.
Jedna tylko osoba nie brała udziału w dyskusji, ta która
otrzymała łaskę przez wstawiennictwo Matki Najśw. I kiedy
juz nikt więcej nie mowił, nagle ta osoba powiedziala do
mnie: Boże, jaka Pani nieszczęśliwa, że Pani nie wierzy!" A
ja spytałam rozdrażniona: A pani wierzy? Wierzę
odpowiedziała radośnie. Pierwszy raz w życiu usłyszałam to
słowo wypowiedziane z takim przejęciem, siłą i żarem. Od
tylu lat pragnęlam sama tak je wypowiedzieć. Nie zdołałam
się opanować. Wybuchnął ze mnie gwałtowny płacz i ogarnął
mnie całą... Nie wiem jak długo to trwało. Nagle wszyscy
zaczęli mówić o jakims świetle nade mną, o świetle, które
zjawiło sie nad moją głową. Podniosłam się i wyszłam do
drugiego pokoju, a oni mowią, że światlo idzie za mną. Leżąc
na jakiejś kanapie próbowałam opanować swoje nerwy.
Chciałam jak najprędzej uciec z tego domu, w którym
spotkało mnie takie upokorzenie. Nikt dotąd nie widział mnie
płaczącej. Nie mogłam sie jednak ruszyć. Przez całe ciało
przepływał jakiś mocny, gorący prąd. W miarę jak ciepło

rozchodzilo się po mnie, ogarniał mnie spokój i cisza.
Cudowny, głęboki spokój. Nie czułam żadnego zmeczenia
po gwałtownym płaczu. Nie żegnając się z nikim wyszłam…
Gdy po dziesiątej kładąc się spać powiedziałam swoje
zwykłe: Boże! Jeśli jesteś - daj mi światło. Wybuchnęłam
niespodziewanie płaczem. Nie rozumiejąc go w sobie,
pomyślałam, że mam widocznie nerwy w bardzo złym stanie
i że to napewno początki histerii. I wtedy znowu naplynęła na
mnie owa przedziwna fala, tak wyraźnie z zewnątrz
przychodząca i obca. Równocześnie czułam za sobą czyjąś
obecność. Zobaczylam jakąś postać. Zaczęlam sie za nią
modlić przez trzy nastepne dni. Po trzech dniach wieczorem,
gdy uklękłam do modlitwy ogarnęło mnie uczucie
szczęśliwości i zobaczyłam zakonnice w stroju Sacre Coeur,
młodą i bardzo piekną. Byla to św. Magdalena Zofia Barat,
założycielka sióstr Sacre Coeur.
Spowiedź Fulli - Przedstawiłam stan swojej duszy dotąd
bezbożnej, upartej , dociekliwej i zbuntowanej. Przyznałam
się do zajadłego odbierania wiary innym z rozpaczy, że jej
sama nie posiadam, do wszystkiej pychy i zatwardziałości
mego opornego serca. Jedno tylko mogłam powiedzieć na
swoją obronę, że miałam w naturze zawsze od dziecka
nieprzeparty wstret do rzeczy złych i brudnych.
Co przeżywała po przyjęciu Komunii św. Kiedy wróciłam
na swój klęcznik i zakrywszy twarz rękami zaczęłam się
modlić - porwał mnie nagle niepojęty wir, któremu nie
mogłam się bronić. Uczułam bezwład w całym ciele, poczym
straciłam zupełnie świadomość miejsca i czasu. Zdawało mi
się, że lecę i lecę w jakąś bezpieczną przepaść, a kiedy sie
zatrzymałam, wyraźnie i niezbicie uczulam, że miedzy mną a
Panem Jezusem nie ma już żadnej przestrzeni. Miłość, ktorą
wtedy do Niego uczułam, nie da się z niczym porównać. Nie
miałam już ciała ni duszy, byłam niejako sercem i czułam
Jego Najśwętsze Serce ogarniajace moje… Byłam pełna
szczęścia po doznaniu Jego obecności. Niczego wiecej w
sobie nie pamiętam. Wiedziałam też, ze nie ma siły ponad
tę , którą Bóg złączył mnie z Sobą. Czułam nieodwołalną
przynależność duszy swojej do Niego i wiedziałam, że życie
moje może pójść tylko po linii, którą On nakreśli. I nie
chcialam, aby było inaczej. Od tego dnia niemożność
ponownego przyjęcia Komunii stała się dla mnie torturą.
Co trzeba w życiu czynić - sercem trwać przy Panu
Jezusie. Od momentu nawrócenia starałam się
wszystkimi sposobami pomagać ludziom.

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,
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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...

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 27
listopada: Cristin i Filip Orchowicz.

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 10/24/2021
• Składka: $8,477.00
• Spłata długu: $14.519.90
• Pledges: $555.00
• Kawiarenka: $700.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 7
listopada: Doriano Dominic Dwinal, w
niedzielę, 14 listopada: Nela Marie Krol,
Damian Kulik; w sobotę, 20 listopada: Jack
Daniel Rogoz, Adam Paściak; w sobotę, 27
listopada: Adam Orchowicz, Oliwier Daniel
Hajduczenia; w niedzielę, 28 listopada:
Sebastian Kruszewski, Sofia Anita Szczesny.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 10 listopada, o godz. 7:45pm w
kaplicy św. Faustyny w kościele.

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

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.

Dar odpustu - co to jest odpust

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej
za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje
go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa
i świętych” (KKK 1471).
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę
w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu
Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać
odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz
w czyśćcu cierpiących.
Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać
odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli
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modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny
możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu
zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię św.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy
w intencjach bliskich Ojcu św.

I Piątek Miesiąca

Odpust za siebie lub zmarłego

Koncert w wykonaniu Orkiestry
i Chóru Parafialnego odbędzie
się 14 listopada po Mszy św.
o 3:30pm.

Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować
za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie.
Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących,
ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie
dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki
wymagane do otrzymania odpustu.

W piątek, 5 listopada, przypada Pierwszy Piątek Miesiąca.
• Rano od 7:30am do
Mszy św. o godz. 8am.
• Po południu od 3pm do
8pm.

Koncert Patriotyczny z okazji 103 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

Bierzmowanie i I Komunia 2022

Informacje na temat przygotowania do Bierzmowania i do I
Komunii św. można znaleźć na stronie:
1. https://milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
2. https://milosierdzie.us/sakramenty/komunia-swieta/.

Nowi marszałkowie

Potrzebujemy nowych marszałków do
zbierania tacy w czasie Mszy św. Prosimy
zgłaszać sie do Marka Stanisz 630-518-6560

•

Potrzebna niania do dwójki dzieci w Lombard na trzy dni
w tygodniu. Kontakt: Kasia (708)516-8264
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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.

