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
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 Mszy świętej ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża w
wielkich mękach. Cichy jęk wychodzi z Jego Serca - po chwili rzekł: Pragnę,
pragnę zbawienia dusz; pomóż MI, córko Moja, ratować dusze. Złącz swe
cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu niebieskiemu za grzeszników.
Kiedy widzę, że ciężkość przechodzi siły moje, nie myślę o tym i nie
rozbieram ani się zagłębiam, ale uciekam jak dziecko do Serca Jezusa i
jedno słowo Mu tylko mówię: Ty wszystko możesz. I milczę, bo wiem, że
Jezus sam wkroczy w sprawę tę, a ja, zamiast się dręczyć, czas ten obracam
na miłowanie Go. (1032-1033).
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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 łaski dla Antosia w
10 rocz. urodzin
1:00pm +Barbara Dachtera oraz +Antonina i Władysław
Miłkowski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne
Poniedziałek – 6 grudnia
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja Stano w
dniu 70 urodzin
6:00am ++Helena i Zbigniew Jakubowscy oraz Halina i
Marian Rynkiewicz
7:00pm ++Elżbieta i Andrzej Chrobak w rocz. śmierci
Wtorek – 7 grudnia, św. Ambrożego bp
6:00am Za parafian i przyjaciół Parafii
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Ryszarda w dniu
urodzin
7:00pm Za zmarłych z rodziny Wojnowskich
Środa - 8 grudnia, Niepokalanego Poczęcia NMP
6:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień
12:00pm Wynagradzająca za popełnione grzechy przeciw
Niepokalanemu Poczęciu NMP
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii Johnson
Czwartek - 9 grudnia
6:00am +Teresa Pisanko w 3 rocz. śmierci
600am ++Antonina i i Władysław Kozioł
7:00pm +Zofia Adamczyk w 5 rocz. śmierci i +Kazimierz
Adamczyk w rocz. śmierci
Piątek - 10 grudnia
6:00am Za zmarłych z Koła Żywego Różańca
6:00am O Boże błogosławieństwo dla Gabrieli z ok. 21
urodzin i dla Dawida z ok. 18 urodzin
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla

Sobota – 11 grudnia
6:00am +Mariusz Mańko
6:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. proboszcza
Andrzeja w dniu urodzin
9:00am +Jacek Sikorski
III Niedziela Adwentu - 12 grudnia
6:00pm (sobota) +Eugeniusz Czupryna
7:00am +Henryk Fisiorek i zmarli z rodziny
9:00am ++Jadwiga i Eugeniusz Łupińscy
11:00am +Maria i Antoni Maślejak - rodzice ks. proboszcza
1:00pm +Władysława Wilisowska w 11 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm ++Kazimierz i Genowefa Paśko

5 grudnia

Pierwsze czytanie: Ba 5,1-9
Drugie czytanie: Flp 1,4-6.8-11
Ewangelia: Łk 3,1-6

II Niedziela Adwentu - Łk 3,1-6

Narodzenie Chrystusa dokonało się, gdy naród izraelski był
w niewoli rzymskiej. Możemy powiedzieć: w niewoli narodziła
się wolność. Czego potrzebuje człowiek, który jest
zniewolony - mówimy - potrzebuje słów nadziei, że nie jest
stracony, że może stać się wolnym. Takie słowa nadziei niósł
narodowi izraelskiemu Jan Chrzciciel, który wołał za
prorokiem Izajaszem: "Przygotujcie droge Panu, prostujcie
ściezki dla Niego… drogi kręte niech staną się prostymi, a
wyboiste drogami gładkimi.” (Łk 3,1-6).
Tak jak ciało człowieka potrzebuje pokarmu i wody, tak
również dusza potrzebuje prawdy i miłości. Zobaczmy, że
współczesny człowiek i kultura, którą tworzy idą w kierunku
ignorancji potrzeb duszy. Człowiek zaś, jeśli chce żyć w
pokoju ducha nie może odrzucić moralnych i duchowych
prawd.
A głos Jana Chrzciciela woła do nas: prostujcie drogę Panu,
odstąpcie od grzechu, odstąpcie od zachłanności, porzućcie
niemoralne życie. W czasie Adwentu spokojnie pomyśl, że
przecież twoja dusza potrzebuje prawdy i miłości. A prawdą
jest Chrystus, a miłością jest Chrystus. Czy przyjmiesz Go,
gdy nadejdzie?

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Św. Jan Chrzciciel był posłańcem Bożej prawdy i miłości. Jak
ty masz przekonać innych, że trzeba przyjąć Chrystusa.
Napewno nie przedstawianiem racji za wszelką cenę, ale
swoim życiem. Poczuj się takim Janem Chrzcicielem w
swoim środowisku i głoś Dobrą Nowinę. Akceptuj ludzi i ucz
ich kochać. Pomagaj im wychodzić z życiowych kłopotów. I
módl się za nich nieustannie. Zobacz jak pięknie napisał św.
Paweł w liście do Filipian: "A modlę się o to, aby miłość
wasza doskonaliła się coraz bardziej w głębszym poznaniu i
wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli
czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem
sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale
i czci Boga." (Flp 1, 9-11) Oto nasze zadanie na czas
Adwentu - aby miłość nasza doskonaliła się coraz bardziej.
Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

Myśli na Adwent

O. Jim McManus tłumaczy co przynosi człowiekowi
uzdrowienie
Odkryłem, że podstawą misji i jej przekazania jest
autentyczne życie Słowem Bożym. Tylko ono tak naprawdę
przynosi uzdrowienie. Jezus mowi do nas, abyśmy żyli
każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Chodzi o to, aby
ludzie w słowach Boga mogli odkryć swoją tożsamość.
Jaki jest największy problem wielu ludzi: że mają bardzo
niskie poczucie własnej wartości i dlatego nie mogą
doznawać wewnętrznego pokoju. Od ludzi słyszysz słowa
krytyki, ale nie od Boga. Nie bój się Bóg na ciebie nie
krzyczy.
Jeśli jestem synem Boga, to z tego powinno wypływać
poczucie mojej wartości. Co jest ważne dla życia
duchowego? Żeby ludzie uwierzyli, że pomimo swoich
słabości są bardzo cenieni w oczach Boga.
Jak dokonuje się otwarcie na Boga, na Jego autentyczne
działanie w życiu człowieka? Na początku powinniśmy
zaakceptować to, że potrzebujemy Boga, że jesteśmy przez
Niego stworzeni, a On nie popełnił błędu, kiedy powoływał
nas do życia. Przede wszystkim powinniśmy zaakceptować
to, że Bóg nas kocha. Ludzie często myślą, że Bóg darzy ich
miłością tylko wtedy, kiedy są dobrzy, a jeśli postępują źle, to
uważają, że On ich odrzuca. Bóg jednak potrafi zachować
odpowiedni dystans do naszych złych oraz dobrych
uczynków.
Co to znaczy życie w Duchu Świętym? Co to znaczy chrzest
w Duchu Świętym? Trzeba to porównać do kobiety robiącej
pranie. Ona wszystkie brudne rzeczy zanurza w wodzie.
Podobnie jest z życiem w Duchu Świętym. Zanurzamy w Nim
nasze życie. Jaki jest tego owoc: nowe życie, uzdrowienie i
samoakceptacja.

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.

Donacje z 11/28/2021
• Składka: $9,077.00
• Spłata długu: $13,756.00
• Pledges: $720.00
• Kawiarenka: $700.00
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, Dallas Maragret Purpura - Hart.

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.
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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 31
grudnia: Agnieszka Peschak i Łukasz Banys.
Przygotowujących się do sakramentu
małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze życia!

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.
Plan rekolekcji:
 4 grudnia (sobota) – Msza św. z nauką rekolekcyjną o
godz. 6:00pm (Msza św. niedzielna)
 5 grudnia (niedziela) – Msza św. z nauką rekolekcyjną
podczas każdej Mszy św. 7:00; 9:00; 11:00am; 1:00;
3:30 i 7:00pm.
 6 grudnia (poniedziałek) – Nauka rekolekcyjna po Mszy
św. o godz. 6:00am; nauka rekolekcyjna w czasie Mszy
św. o 7:00pm
 7 grudnia (wtorek) – Nauka rekolekcyjna po Mszy św. o
godz. 6:00am; nauka rekolekcyjna w czasie Mszy św. o
7:00pm
 8 grudnia (środa) – Nauka rekolekcyjna po Mszy św. o
godz. 6:00am; nauka rekolekcyjna w czasie Mszy św. o
12:00 i 7:00pm

Adwent

Zawierzenie Panu Jezusowi przez ręce Maryi

Roraty

Ponieważ jest Zawierzenie 8 grudnia zapraszamy
dzieci na Roraty 7 grudnia na 7pm.

W czasie Adwentu Roraty w
naszym kościele są odprawiane
o godz. 6am, dlatego w okresie
Adwentu Mszy św. o godz. 8am
nie będzie.

Roraty są odprawiane codziennie
o godz. 6am. Zapraszamy

wszystkich parafian
udziału w Roratach.

do

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.
•

We środę, 8 grudnia na Mszy św. o godz. 7pm nastąpi
zawierzenie Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Do
zawierzenia przygotowywało się ponad 51 osób. Serdecznie
dziękujemy pani Dorocie Wiącek za kierowanie programem
przygotowania do zawierzenia.

Urodziny ks. Proboszcza

W sobotę, 11 grudnia są urodziny księdza
proboszcza – ks. Andrzeja Maślejak SChr.
Życzymy księdzu Proboszczowi Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej
i wsparcia Ducha Świętego w duszpasterskiej
trosce o wszystkich parafian i we wszystkich
sprawach parafialnych.

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 do niedzieli 23
grudnia.
Kartki z “Gift Card” lub gotówkę prosimy wrzucać do
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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

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.

Św. Mikołaj w parafii

Dzisiaj, 5 grudnia, odwiedza naszą
parafię św. Mikołaj.

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:
• 13 grudnia (poniedziałek) – gr. piątkowa Schaumburg i
Addison – gr. I
• 16 grudnia (czwartek) – gr. sobotnia Schaumburg – gr. II.

Nowi marszałkowie

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

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku
do piątku od godz. 8:30am do 6:30pm, a w
soboty od godz. 8:30am do 5:30pm.

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.

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.

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.

