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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
ks. Maciej Koczaj SChr - student
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

W czasie godziny świętej udzielił mi Pan skosztować swej męki; podzieliłam
gorzkość męki, którą była przepełniona dusza Jego. Jezus dał mi poznać jak
dusza powinna być wierną modlitwie, pomimo udręczeń i oschłości, i pokus,
bo od takiej przeważnie modlitwy zależy urzeczywistnienie nieraz wielkich
zamiarów Bożych; a jeżeli nie wytrwamy w takiej modlitwie, krzyżujemy to, co
Bóg chciał przez nas dokonać albo w nas. Niech słowa te wszelka dusza
zapamięta: A będąc w ciężkości dłużej się modlił. Ja taką modlitwę zawsze
przedłużam o tyle, o ile jest w mej mocy i zgodnie z obowiązkiem. (872)
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I Niedziela Adwentu - 28 listopada
6:00pm (sobota) O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława
Stępień
7:00am +Władysław Laya
9:00am +Mateusz Pelszyński w dniu urodzin
11:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
1:00pm ++Leonora i Antoni Karwowski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm ++Helena i Stefan Wróblewscy
Poniedziałek – 29 listopada
6:00am Za parafian
6:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Karolinki i Maksia z
ok. urodzin
Wtorek – 30 listopada
6:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
6:00am +Rozalia Sikora
7:00pm +Jan Małyszko
Środa - 1 grudnia
6:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień
6:00am +Piotr Sikora
7:00pm +Teresa Wojnowska w 2 rocz. śmierci
Czwartek - 2 grudnia
6:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00pm Za zmarłych z rodziny Małeckich i Jałowiec
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusz Pajor
Piątek - 3 grudnia, I Piątek Miesiąca
6:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Oli,
Kasi i Moniki z rodzinami
6:00am ++Władysław, Zofia, Ryszard Chłopecki
7:00pm +Rafał Małyszko
Sobota – 4 grudnia, I Sobota Miesiąca
6:00am +Edmund Bartulewicz
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Anny Rubiś
II Niedziela Adwentu - 5 grudnia
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Antoni Mucek

9:00am +Balbina Walkowicz w rocz. śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary Musiał z ok.
imienin
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łski dla Antosia w
10 rocz. urodzin
1:00pm ++Barbara Dachtera oraz Antonia i Władysław
Miłkowski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne

28 listopada

Pierwsze czytanie: Jr 33,14-16
Drugie czytanie: 1 Tes 3,12-4,2
Ewangelia: Łk 21,25-28.34-36

I Niedziela Adwentu - Łk 21,25-28.34-36

W Imię Boże rozpoczynamy Adwent, czyli czas
przygotowania na przyjście Chrystusa, Zbawiciela i Pana
Wszechświata. Liturgia Słowa pierwszej niedzieli Adwentu
zachęca nas do przemyślenia trzech spraw: sprawiedliwości,
świętości i końca świata.
Prorok Jeremiasz obwieszcza w swojej księdze, że z
potomstwa króla Dawida przyjdzie król, który będzie
wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. A imię tego
króla będzie nastepujące: „Pan naszą sprawiedliwością” (Jer
33, 14-16)
Kim jest więc przychodzący Chrystus - jest Bogiem
ustanawiajacym prawo i moralność, czyli zasady według
których człowiek ma postępować w życiu. Gdzie jest problem
człowieka? Człowiek nie lubi zasad, człowiek nie lubi prawa i
robi wszystko, żeby go omijać. Człowiek nie chce się
pogodzić z faktem, że istnieją granice i pewnych rzeczy robić
mu nie wolno.
Jak chrześcijanstwo rozwiązuje problem prawa, moralności i
sprawiedliwości? Wiara nasza uczy nas jednego: nie
sprzeciwiaj się Bogu, ale dobrowolnie dąż do świętości i
doskonałości, a to ci się opłaci, bo Bóg jest sprawiedliwy, bo
wszystko widzi i Jego nie można oszukać. Dlatego w drugim
liście do Tesaloniczan św. Paweł pisze: "Niech Pan
spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie...aby serca
wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec
Boga, Ojca naszego na przyjście Pana naszego Jezusa,
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wraz z wszystkimi Jego świetymi...stawajcie się coraz
doskonalszymi" (2Tes 3,12-4,2).
Niesprzeciwianie się Bogu, dobrowolne dążenie do świętości
i przy pomocy Bożej stawanie się coraz doskonalszymi, oto
najlepsza i najwspanialsza droga przygotowania się
człowieka na przyjście Chrystusa.
Ewangelia dzisiejsza mówi nam o drugim przyjściu
Chrystusa. "Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a
na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i
jego nawałnicy… Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i
wielką chwałą... Czuwajcie więc i módlcie się w każdym
czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. " Łk 21, 25-28,
34-36)
Czy opis końca świata nie zachęca nas do praktykowania
naszej wiary? Nie marzmy więc o życiu bez Boga, nie
sprzeciwiajmy się Jego zasadom, ale gorąco prośmy,
abyśmy mieli siłę dawać świadectwo, że tylko Jezus
Chrystus zapowiedziany przez proroków jest naszym Panem
i Zbawicielem. Ks. Andrzej Maslejak SChr, proboszcz.

Myśli z książki Joanny Bątkiewicz - Brożek - "O.
Dolindo Ruotolo"
Co masz w życiu zrobić - oddzielić plewy od ziarna. Kto
uratuje nasza cywilizację - święci. Skąd może przyjść twoje
ocalenie - z twojego czystego serca, z twojego wnętrza.
Czy wiesz, co nosił w torbie o. Dolindo chodząc po Neapolu skarby dla zbawienia dusz - co to były za skarby - kamienie.
Jakie siły ścierają się w życiu - dobro i zło - świętość i
grzech. Gdy przyjdziecie na mój grób . Zapukajcie trzy razy,
a ja z zagrobu odpowiem ci - "Ufaj Bogu". Czy wiesz czego
się trzeba nauczyć - widzieć w drugich obolałego Chrystusa.
Jak się modlił do Matki Boskiej w seminarium - jest 15
czerwca 1896 r. Klerycy odmawiają różaniec. Dolindo w
stroju kleryka klęczy w jednej z ławek. Wpatruje się w oparty
o książkę obrazek z Matką Bożą. Wypowiada następujące
słowa: "O moja słodka Mamo - jeśli chcesz bym został
księdzem, daj mi rozum i inteligencję, widzisz przecież, że
jestem "kretynem". Na klęczkach zapada w krótka drzemkę.
Nagle otwiera się okno kaplicy. Podmuch wiatru, czy też
jakaś specjalna łaska unosi obrazek, który dotyka mojego
czoła, a ja obudziłem się jakby ze snu z moim ubogim
umysłem gotowym i oświeconym.
Jak się modlił odprawiając Mszę św: Panie daj mi krzyże,
które przeznaczyłeś dla mojego przełożonego i dla innych.
Gemma Galgani, późniejsza święta mówi do ks. Cantelmo:
spójrz na Jezusa, to jest twój wzór. Naśladuj Go. Jego Boska
misja opiera się na trzech filarach: uniżenie, cierpienie,
bierna ofiara. Jak zachować się, gdy człowieka spotka

upokorzenie: W upokorzeniu, które człowieka niszczy ludzka
dusza albo popada w otępienie, albo się buntuje. Jedynym
środkiem jest wtedy spokój, posłuszeństwo, zachowanie
świętej godności, którą może dać tylko Pan. Bez przylgnięcia
do krzyża Chrystusa kapłan nie może nic.
O. Dolindo prowadzi cykl katechez o doktrynie wiary i życiu
Jezusa i stawia nurtujące jego słuchaczy pytanie: co zrobić
by w świecie rozproszonym tyloma filozofiami,
materializmem, ogarniętym sceptycyzmem, także wśród
katolików przywrócić głebię wiary? "Jeśli nie staniecie się
jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego".
Kto ma wiarę niechaj wejdzie w intymną Komunię z
Jezusem; niech całkowicie się Jemu odda i zawierzy, to On
ma działać. Kto ma świadomość własnej nicości, wszystko
rozpoznaje w Bogu.
W geście heroicznej wręcz pokory pójedzie mimo to do
rodzinnego domu Corsarich. Ani słowem nie uczyni im
wyrzutu. Nie będzie wyczekiwał wyjaśnień. Ukleknie przed
zdrajczyniami i poprosi je o wybaczenie. Ks. Dolindo wie, że
to jedyny sposób, by przywrócic pokój w sercu. Swoim i
zdrańczyń. Nie trzeba pisać jak Irma i Lia są tym faktem
zdumione. Gest ten nie tylko przyniesie pokój. Obie siostry
niebawem tak zaangażują się w ewangelizację, że Irma
wstąpi do Akcji Katolickiej, a Lia założy Kongregacje Małych
Misjonarek Eucharystii. Umrze siedem lat po śmierci ks.
Dolindo. Dziś trwa także jej proces beatyfikacyjny.
To, co wydaje ci się przeszkodą, tak naprawdę jest drogą. W
cierpieniu tak wiele można się nauczyć, trzeba wykorzystać
tę okazję i ulepszyć się w miłości. O tych, przez których
cierpiał, mówił, że to jego najwięksi dobroczyńcy. A wiesz
czemu? Bo cierpienie jakie mu sprawiali, mógł ofiarować
Bogu. Szukajcie uniżenia i pogardy, bo one uświęcają. Są na
wagę złota. Duma i pycha wszystko niszczą.
Całe nasze życie ma być ciagłą medytacją Boga. Ks. Dolindo
mówił: Eucharystia oderwana od życia nie przynosi owoców.
Ewangelią trzeba żyć poza murami kościołów. A co to
znaczy? Wewnątrz kościoła, w czasie Mszy jesteśmy
wszyscy dzielni, mili, podajemy sobie ręce. A kiedy
wychodzimy? Idź i podaj komuś ręke, kto cię nie znosi, kto
na ciebie doniósł i obgadał. A nawet zrób coś dla niego
wyjatkowo dobrego. Jaka była najważniejsza misja o.
Dolindo - Dać światu poznać miłość Boga. Każdemu
człowiekowi pokazać, że jest ukochanym dzieckiem Boga.

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
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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...

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.

Adwent

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 16 września do 23 listopada wpłynęło przez
PayPal na konto parafii: $2,903.82.

Donacje z 11/21/2021
• Składka: $8,847.00
• Spłata długu: $7,662.00
• Seminarium w Poznaniu: $7,791.00
• Poledges: $290.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę,
4 grudnia: Seamus Diego Lonergan; w
niedzielę, 26 grudnia: Henryk Aleksander
Murzański.
Najbliższe spotkanie dla rodziców i
rodziców chrzestnych odbędzie się w
środę, 22 grudnia, o godz. 7:45pm w kaplicy św. Faustyny
w kościele.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.

Od 28
listopada
rozpoczął się Adwent.
Roraty będą odprawiane
o godz. 6am, dlatego w
okresie Adwentu Mszy
św. o godz. 8am nie będzie.

Roraty

Od poniedziałku, 29 listopada,
odprawiane będą w naszej Parafii
Roraty codziennie o godz. 6am.
• Młodzież zapraszamy
szczególnie w sobotę (godz.
6am, a po Mszy św. śniadanko
w Centrum Pastoralnym).
• Dzieci zapraszamy szczególnie
w środy na 7pm.
 Dzieci będą dekorowały
papierowy wieniec
adwentowy. Ostatni element dekoracji będzie do
zabrania w Święta.
 Prosimy, by dzieci na każde roraty i Msze adwentowe –
11am w niedziele, przynosiły serduszka z napisanymi
dobrymi uczynkami i podpisane. Serduszka składamy w
pustym żłóbku, będą też one wykorzystane do losowania
15 figurek Matki Bożej. Figurki będą zabierane do domu i
przynoszone na najbliższe roraty lub najbliższą Mszę św.
adwentową.

Adwentowe Drzewko Życzliwych Serc

Po raz kolejny w naszym kościele jest organizowane
„Drzewko Życzliwych Serc".
Jeśli masz pragnienie podzielania się z innymi, sprawienia
komuś radości w nachodzące święta, weź karteczkę z
choinki stojącej w przedsionku naszej świątyni.
Zakup “Gift Card” w danym sklepie i przynieś ją do kościoła
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do niedzieli 23 grudnia.
Kartki z “Gift Card” lub gotówkę prosimy
wrzucać do specjalnego pudełka
stojącego przy choince.
Będą nimi obdarowani potrzebujący i
biedni ludzie. Prosimy nie przynosić prezentów w innej
postaci.

Akcja Skarpetka

Od niedzieli 28 listopada do 12 grudnia
trwać będzie zbiórka KOCÓW, SKARPET,
CZAPEK, SZALIKÓW i RĘKAWICZEK oraz
HAND and FOOT WARMERS dla
najuboższych i bezdomnych ludzi. Można
też przynieść gift cards na 5$ do Dunkin
Donuts albo McDonald.
Prosimy, by nie przynosić rzeczy z poza wymienionych
powyżej.
Młodzież z naszej parafii wyjdzie na ulice Lombard i okolic,
żeby dotrzeć do najbardziej potrzebujących i porozdawać te
nasze dary. Serdecznie zapraszamy do poświęcenia czasu i
włączenia się do pomocy.

Koperty na tacę z numerem parafialnym

Od soboty, 27 listopada, w przedsionku kościoła są do
odebrania zestawy niedzielnych kopert.
Bardzo serdecznie prosimy o ich odbiór.
Koperty z numerem posiadają rodziny,
które są zapisane do naszej Parafii. Osoby,
które regularnie uczestniczą w życiu naszej
wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się do
naszej Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły.

Rekolekcje adwentowe

Parafialne rekolekcje adwentowe odbędą się w naszej Parafii
w dniach od 3 do 8 grudnia. Wygłosi je o. Zbigniew Pieńkos
CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

I Piątek Miesiąca

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

Bierzmowanie 2022

Sakrament Bierzmowania odbędzie się 26 marca:
1.10am – VIII piątkowa A; VIII piątkowa B; VIII sobotnia C
2.12pm – VIII sobotnia A; VIII sobotnia B; VIII Z (zoom)
3.2pm – Młodzież ze szkoły im. Czesława Miłosza i Młodzież
ze szkoły Władysława Sikorskiego

Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Witold
Mroziewski.

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

Poświęcenie książeczek dzieci komunijnych

Poświęcenie książeczek odbędzie się podczas Mszy św. o
godz. 7pm:
• 29 listopada (poniedziałek) – 3A i 3B – gr. I
• 30 listopada (wtorek) – 3pA i 3pB – gr. II
• 2 grudnia (czwartek) – 3C i 3wA – gr. II
• 13 grudnia (poniedziałek) – grupa piątkowa Schaumburg i
Addison – gr. I
• 16 grudnia (czwartek) – grupa sobotnia Schaumburg – gr.
II.

Św. Mikołaj w parafii

W niedzielę, 5 grudnia, przybędzie
do naszej parafii św. Mikołaj.
Zapraszamy wszystkie dzieci na
spotkanie ze św. Mikołajem, który
obdaruje dzieci drobnym prezentem.
Spotkanie ze św. Mikołajem odbędzie
się tego dnia po każdej Mszy św. w
naszym kościele.

Nowi marszałkowie

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

Szukam pokoju z łazienką do wynajęcia w Itasca.
Kontakt: Leszek (847)338-7405.
• 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)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.
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.
Zespół „Mała Wisła”
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca
ludowego. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w
godz. 5pm-6:30pm w Centrum Pastoralnym. Prowadząca:
Irena Jarocińska (630)776-5401
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.

