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. Klemens Dąbrowski 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

Dziś rano widziałam w czasie Mszy świętej Jezusa ciepiącego. Męka Jego
odbiła się w ciele moim, choć w sposób niewidzialny, ale nie mniej bolesny.
Jezus spojrzał się na mnie i rzekł:
Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest
święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na
wieki. Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim
miłosierdziu Moim bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej
sprawiedliwości. (964-965).
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II Niedziela Zwykła - 16 stycznia
7:00am ++Zofia i Eugeniusz Zejdel w rocz. śmierci
9:00am +Fryderyka Kubica
11:00am +Roman Knapik w 6 rocz. śmierci
1:00pm +Roman Szkodziński w 5 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Daniel Bozowski w 6 rocz. śmierci
Poniedziałek – 17 stycznia
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii
8:00am O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. oraz
opiekę Matki Bożej dla Michael Nosek z ok. urodzin
7:00pm +Antoni Maślejak
Wtorek – 18 stycznia
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00pm +Stanisław Pokoleńczuk w rocz. śmierci
7:00pm +Bogusław Lipiński w 30 rocz. śmierci
Środa - 19 stycznia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry
Pawlikowskiej z ok. urodzin
7:00pm ++Leon Lipiński, Irena i Tadeusz Przybyłowscy,
Maria i Karol Kubeki
7:00pm +Krystyna Dybaś w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Eugeniusz Wróbel
Czwartek - 20 stycznia
8:00am ++Władysław i Wiesław Moździerz w 42 rocz.
śmierci
8:00am O Boże dla Mateusza Pajor
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
dary Ducha Św. dla Oli w dniu 18 urodzin
Piątek - 21 stycznia
8:00am Dziękczynna z prośbą o wszelkie łaski dla Marii i
Dariusza Ciężobka
8:00am ++Katarzyna i Stanisław Turała i córka Maria
7:00pm +Fryderyka Kubica
Sobota – 22 stycznia
8:00am ++Klementyna i Tadeusz Pawlaczek
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Angeliki Szczygieł z
ok. urodzin
6:00pm +Jan Wójcikowski

III Niedziela Zwykła - 23 stycznia
7:00am +Kazimierz Woźniak
9:00am +Daniel Masłowski w 3 rocz. śmierci
11:00am +Kazimierz Kochanek w 1 rocz. śmierci
1:00pm Dziękczynna z prośbą o wiele łask i opiekę Matki
Bożej dla Ewy i Janusza w rocz. ślubu oraz dziękczynna
z prośbą o potrzebne łaski w wiadomej Bogu sprawie dla
Joanny i Jeffa
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Teresa Rybińska w 11 rocz. śmierci

16 stycznia

Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5
Drugie czytanie: 1 Kor 12,4-11
Ewangelia: J 2,1-11

II Niedziela Zwykła - J 2,1-11

W dzisiejszej liturgii Słowa przeniesiemy się do Kany
Galilejskiej, gdzie na weselu Jezus dokonuje pierwszego
cudu przemiany wody w wino. Głównymi postaciami tego
wydarzenia są Matka Jezusa oraz Jezus ze swoimi uczniami.
Cud w Kanie Galilejskiej to objawienie się Jezusa uczniom z
inicjatywy Matki Najświętszej. Jezus po raz pierwszy objawia
swą chwałę, to znaczy dopuszcza uczniów do tajemnicy
Boga, który jest w Nim?

W związku z Ewangelią o cudzie na weselu w
Kanie Galilejskiej polecam kilka Myśli na temat
życia małżeńskiego.
• Świętość po świecku

W większości członkami Kościoła są ludzie żyjący w
małżeństwie. Jakie jest wasze powołanie: możemy
powiedzieć – świętość po świecku. W Kościele są dwie drogi:
droga konsekracji siebie w przyjęciu celibatu dla Królestwa
Niebieskiego oraz droga konsekracji siebie poprzez wierność
małżeńską. Czyli w małżeństwie chodzi o ideał świętości
naznaczony przymierzem dwóch ślubnych obrączek. Św.
Jan Paweł II uczył: przyszłość świata i Kościoła idzie przez
rodzinę. Dlatego traktuj swoje małżeństwo jako specjalne
powołanie od Boga.
Świętość po świecku – żeby ją osiągnąć zacznijmy od siły
przebaczenia. Może nigdzie indziej jak w małżeństwie
człowiek doświadcza swoich i cudzych ograniczeń,
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ograniczeń ciała, charakteru, intelektu i wiary. Aby te
ograniczenia zaakceptować należy rozpocząć od
przebaczenia. Bo marzenie o tym, że zdoła się zmienić
współmałżonka jest niebezpieczną iluzją. Kochać można
tylko w prawdzie, ale na prawdę trzeba się zgodzić. Droga do
uczynienia z własnego życia daru dla drugiego człowieka
wiedzie przez przebaczenie. Bez przebaczenia małżeńska
jedność przerodzi się szybko w styl życia nie ze sobą, ale
obok siebie, skazując męża i żone na powolne zobojętnienie
wobec siebie.
•

Krzyż – miarą dojrzałej miłości

Oto krzyż, który muszą każdego dnia dźwigać małżonkowie:
zrezygnować z własnej woli ze względu na wolę drugiej
osoby. „Nie tak jak ja chcę, ale jak ty chcesz” (Getsemani).
Jaki jest problem par małżeńskich: prawie nigdy dar z siebie
nie jest doskonały ani trwały. Dlaczego? Ambicje zawodowe,
zmęczenie macierzyństwem, zbytnie troski związane z
wychowaniem dzieci, depresje, choroby, a nade wszystko
ludzki grzech, egoizm, lenistwo i złość.
Przychodzą takie chwile, że życie małżeńskie z wolna
przenika gorzkie doświadczenie rozczarowania, biorące się z
tego, iż zamiast oczekiwanej pełni miłości wszystko zostaje
dotknięte połowicznością, pustką i żalem. Cierpienia tego
typu są nieuniknione i stają się do zaakceptowania tylko w
połączeniu z krzyżem Chrystusa. Bowiem krzyż stanowi
wyraz miłości nieodwzajemnionej lub też daru odrzuconego.
Małżonkowie nie unikną tego, by nie być dla siebie powodem
cierpienia. Bywają momenty, gdy droga małżeńska
przeradza się w drogę krzyżową. Czego nas uczy nasza
wiara: nie wolno zniechęcać się sobą ani drugą osobą. Krzyż
zaakceptowany w imię miłości Boga może okazać się
płodny.
•

Noc małżonków

Św. Jan od Krzyża tak uczy: duchowa droga człowieka musi
przechodzić różne próby stanowiące istotne etapy
wewnętrznego dojrzewania. Św. Jan mówi, że człowiek
przeżywa noc zmysłów – co się wtedy dzieje: człowiek traci
smak modlitwy i nie odczuwa w sobie więcej słodyczy
przebywania z Bogiem.
Noc zaś ducha nadciąga wtedy, gdy człowieka ogarniają
długie i bolesne ciemności wiary. Dlaczego czegoś
podobnego nie mieliby odczuwać małżonkowie, skoro
małżeństwo jest drogą do osiągnięcia świętości.
Jedna ze stron mowi tak: nie czuje więcej miłości do
drugiej strony. To jest noc ciemna, to jest moment
oczyszczenia uczuć. Budzisz się i nic do drugiej osoby
nie czujesz. A przecież ją kochasz.
Kiedy pojawia się prawdziwa miłość? Kiedy pragnie się
dobra drugiej osoby bardziej niż własnego, nawet za cenę
niezaspokojonych niektórych potrzeb. Pragnąc dobra drugiej

osoby ponad wszystko, można łatwiej zgodzić się na
poświęcenie własnej woli czy racji i znaleźć przy tym powód
do radości.
•

Noc ducha

Jest to bolesne oczyszczenie. Można nie tylko przestawać
odczuwać miłość do drugiego, ale i stracić pewność jej
istnienia. Zaczyna się duchowa walka na śmierć i życie,
wymagająca sięgania po broń modlitwy. Małżonkowie
łącząc się ze sobą jako mąż i żona mogą znaleźć się w
sytuacji, w której zmagają się ze sobą siły dobra i zła i
przesilają się wzajemnie. Tu ujawnia się prawda i moc
miłości, że jest zdolna stanąć pomiędzy siłami dobra i zła,
ufna w zwycięstwo dobra i gotowa uczynić wszystko, aby
dobro odniosło zwycięstwo. Dobro ma szansę zwyciężyć, o
ile miłość ludzka znajdzie oparcie w modlitwie i liturgii
Kościoła. Stawką jest wierność całkowita i bezwarunkowa
podjęta nie dla dobra dzieci, nie z obawy o to co powiedzą
inni, ani też dla rodzinnego świętego spokoju, ale dla
dopełnienia daru z siebie. Małżeństwo trwa nadal siłą woli,
która nie przestaje mówić tak, nawet jeśli rozum już od
dawna nie podziela przesłanek przemawiających za
pozostaniem dalej ze współmałzonkiem. Noc ducha
przeżywał Chrystus, gdy na krzyżu dopełniał swoją ofiarę
konsumując niejako akt małżeński z Oblubienicą –
Kościołem.
•

Świętość w duecie

Czy świętość jest indywidualną drogą życia chrześcijanina,
czy też można ją osiągnąć wspólnie, dzięki małżeńskiej
wierności.
A co jest celem małżeństwa? Stworzenie komunijnej
harmonii życia. Taki jest pierwotny plan Boga – możliwość
doświadczenia Jego miłości wspólnie poprzez jedność
cielesną i komunię duchową.
Jaka stąd płynie konsekwencja? Mąż bierze
odpowiedzialność za zbawienie żony i na odwrót, żona
bierze odpowiedzialność za zbawienie meża. Czy osoba
może dać siebie innej osobie? W znaczeniu naturalnym,
fizycznym jest to niemożliwe, ale jest to możliwe w porządku
miłości i w znaczeniu moralnym. Osoba może wtedy oddać
się drugiej osobie, a także Bogu.
Mt 10, 39 – Kto chce znaleźć swoje życie straci je, a kto
straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.
•

Całkowite spełnienie

Chrystusa deklaracja miłości do nas potrzebowała
konkretnego potwierdzenia w ofierze ciała na krzyżu. Krzyż
stał się łożem miłości, na którym Pan nas poślubił. Całe
dzieło odkupienia Chrystusa można potraktować jako akt
małżeński, łączący Zbawiciela i Jego Oblubienice, Kościół.
Dla nas chrześcijan sposobem wstąpienia na łoże miłosci z
naszym Panem jest udział w Eucharystii, aby móc w pełni
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doświadczyć całkowitego oddania Chrystusa za nas i
naszego oddania się Jemu.
•

Pokochać ludzką miłość

Dlaczego powołanie kapłańskie? Aby ludziom mówić, że
istnieje Ktoś, kto nigdy nie opuszcza człowieka, że miłość
zmartwychwstała, że życie pokonało mroki śmierci. Bóg
pragnie zbudować nową świątynię, w której człowiek zetknie
się z Jego chwałą. Tą świątynią będzie uzdrowiona,
życiodajna i bezpieczna rodzina.

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 - Niedziela 01/09/2022:
• Składka: $9,160.00
• Spłata długu: $6.075.00
• Pledges: $75.00
• Sklepik: $5,320.00
• Opłatek: $1,571.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Msza św. wprowadzająca w urząd proboszcza

W niedzielę, 23 stycznia, podczas Mszy św. o godzinie 1pm
odbędzie się instalacja ks. proboszcza Andrzeja Maślejaka
SChr. Na tę uroczystość przybędzie do naszej parafii ks.
biskup ordynariusz diecezji Joliet Ronald Hicks. Po Mszy św.
odbędzie się spotkanie dla parafian w Kings Hall.

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzyma w niedzielę, 13 lutego:
Wiktoria Paliwoda.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.
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

Formalności związane z przygotowaniem
do ślubu należy załatwiać w parafii, do
której przynajmniej jedna strona jest
zapisana. Narzeczeni nie zapisani do
żadnej parafii muszą wcześniej dokonać
tego zapisu w parafii, do której uczęszczają na Mszę św.
Więcej informacji można znaleźć na stronie parafialnej:
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/.

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 informacje na temat przygotowania do Bierzmowania
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/bierzmowanie/
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Pierwsza Komunia św. 2022

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św.
Faustyny w Lombard odbędzie się
• 30 kwietnia (klasy: 3A i 3B o godz.
10am, a 3pA i 3pB o godz. 1:30pm)
• 7 maja (klasy: 3C i 3wA o godz.
10am).
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły Cz. Miłosza,
Schaumburg oraz dla dzieci ze szkoły W. Sikorskiego,
Addison odbędzie się:
• 14 maja (grupa piątkowa Schaumburg i szkoła z Addison
o godz. 10am, a grupa sobotnia Schaumburg o godz.
1:30pm.
Więcej informacji na temat przygotowania do Bierzmowania
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/komunia-swieta/

Poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się o godz. 7pm:
• szkoła św. Faustyny:
 7 lutego (poniedziałek) - gr. I (3A i 3B)
 10 lutego (czwartek) - gr. II (3pA i 3pB)
 14 lutego (poniedziałek) - gr. III (3C, 3wA)
•

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.

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.

Nowi marszałkowie

Potrzebujemy nowych marszałków do
zbierania tacy w czasie Mszy św. Prosimy
zgłaszać się do Marka Stanisz (630)5186560

szkoła Cz. Miłosza, Schaumburg i szkoła W.
Sikorskiego, Addison:
 15 lutego (wtorek) - gr. I - piątkowa
Schaumburg i Addison
 17 lutego (czwartek) - gr. II - sobotnia Schaumburg

Prośby do rodziców:

1. Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie.
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych będzie kolejnym etapem do
przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św.
2. Prosimy, by przyjść na 6:40pm, by odebrać świecę i
założyć okapnik oraz zaprowadzić dziecko do ławki na
wyznaczone miejsce.
3. Prosimy o zrobienie zdjęcia dziecku i przesłanie na
email: parafiabozegomilosierdzia@gmail.com lub do ks.
Krzysztofa czy s. Krystiany (telefon i email siostry jest na
stronie szkolnej). Termin przesłania do końca lutego.
4. Prosimy o kontakt z krawcową Elżbietą Dąbrowską
(847)220-2818 po 15 lutym w sprawie przymiarki alb
komunijnych.

Sprzedam antyczny bufet, stół, fotele skórzane, maszynę
do szycia „Singer” 1933, antyczne zegary, meble
ogrodowe. Kontakt: Ewa (630)279-9000.
• Potrzebuję sprawny samochód do oddania lub za małą
odpłatnością. Kontakt: Władysława (630)398-6545.
• Naprawa i instalacja drzwi garażowych i silników.
Kontakt: Krzysztof (773)968-6861.
• Szukam pokoju z łazienką do wynajęcia w okolicach
Itasca. Kontakt: Leszek (847)338-7405.
•
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Podatki

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Osoby i rodziny,
które chciałyby otrzymać informację o donacjach złożonych
w roku 2020, prosimy o zgłoszenie telefoniczne w kancelarii
u siostry Krystiany lub wypełnienie formularza i zostawienie
w zakrystii. Zaświadczenie będzie do odebrania w zakrystii
lub zostanie wysłane pocztą. Właściwą opcję proszę
zaznaczyć na przygotowanej formie.

Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2021
Imię i nazwisko____________________________________
Adres ___________________________________________
________________________________________________
Numer parafialny: _________________________________
o Odbiór osobisty w zakrystii

o Wysyłka pocztą

Czuwanie przy Klinice Aborcyjnej

Informujemy, że dzięki Opatrzności Bożej jak i wieloletnim
modlitwom i czuwaniu, klinika aborcyjna Advantage Health
w Wood Dale została zamknięta w grudniu 2021. Gorące
podziękowania na ręce tych wszystkich, którzy ofiarowali
swój czas i modlitwy przyczyniając się do zamknięcia tej
kliniki.
Teraz celem naszej grupy jest intensywna modlitwa w
obronie dzieci nienarodzonych wraz z czuwaniem przy
klinice aborcyjnej Access Health Center przy 1700 75th St.
w Downers Grove. Grupowo modlimy się przed kliniką i
można się złgosić oraz uzyskać więcej informacji odnośnie
dat i godzin u Doroty e-mail pdw10@sbcglobal.net.

Odroczenie Podatku od Nieruchomości dla
Seniorów
Seniorzy w wieku 65 lat lub starsi mogą składać wniosek o
Odroczenie Podatku od Nieruchomości (Senior Citizen Real
Estate Deferral Program).
Program ten umożliwia wnioskodawcom odroczenie zapłaty
podatku do czasu sprzedaży domu.
Odroczenie jest traktowane jako pożyczka i naliczane są
odsetki w wysokości 6%.
Aby zakwalifikować się, dochód gospodarstwa domowego
wnioskodawcy nie może przekroczyć $55,000.

Dodatkowo nieruchomość musi
wyłącznie do celów mieszkalnych.

być

wykorzystywana

Spotkanie z kandydatem na Gubernatora stanu
Illinois Darren Bailey

Odbędzie się w czwartek, 27 stycznia w sali bankietowej
Kings Hall od 7pm-9:30pm
Bliższe informacje: Barb Babbey (847)804-2112.

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
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.

