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

W medytacji o grzechu dał mi Pan poznać całą złość grzechu i
niewdzięczność, jaka się w nim zawiera. Czuję w swej duszy wielką odrazę
nawet od najmniejszego grzechu. Jednak te prawdy wieczne, które
rozważam, nie wprowadzają w moją duszę ani cienia zamieszania, ani
niepokoju; pomimo głębokiego przejęcia się nimi, nie przerywa się moja
kontemplacja. W tej kontemplacji nie doznaję porywów serca, ale głębi
pokoju i dziwnej ciszy. Choć miłość jest wielka, lecz dziwna równowaga:
samo nawet przyjmowanie Eucharystii nie sprawia mi wrażenia, ale
wprowadza mnie w głębię zjednoczenia, gdzie miłość moja zlana z miłością
Bożą stanowi jedno. (1334)
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9:00am ++Zofia i Ludwik Wiklińscy oraz Andrzej Żmudzki i
Ludwik Stokłosa
IV Niedziela Zwykła - 30 stycznia
6:00pm (sobota) Dziękczynna z ok. urodzin Wiktora z
prośbą o opiekę Matki Bożej
7:00am +Halina Bykowska w rocz. śmierci i +Józef
Popławski
9:00am +Władysław Gąbka
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w
dniu urodzin Justyny
1:00pm +Jakub Bochenek w 2 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Julii
Tolwińskiej z ok. 18 urodzin
Poniedziałek – 31 stycznia
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii
8:00am ++Janina i Marian Stanisz
7:00pm Za dusze w czyśćcu z rodzin Koszyk, Niemas i
Gubała

V Niedziela Zwykła - 6 lutego
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am ++Stefania i Józef Lis oraz Stanisław Pęcak
7:00am O Boże błogosławieństwo dla członków Żywego
Różańca
9:00am +Alicja Kopacz
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne
1:00pm +Kazimierz Kielek w 2 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kacperka i
Dominika w 6 rocz. urodzin

30 stycznia

Pierwsze czytanie: Jr 1,4-5.17-19
Drugie czytanie: 1 Kor 12,31-13,13
Ewangelia: Łk 4,21-30

Wtorek – 1 lutego
8:00am +Josh Mansheim
8:00am +Stanisław Pagacz w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Franciszka Sanczes
Środa - 2 lutego, MB Gromnicznej
8:00am +Józef Dziadkowiec
12:00pm O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława
7:00pm +Maria Maślejak

Czwartek - 3 lutego
8:00am ++Maria, Edward, Andrzej, Łucja, Ryszard i Zofia
Skrzynecki
8:00am O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
7:00pm +Mariusz Jarosz w 1 rocz. śmierci
Piątek - 4 lutego, I Piątek Miesiąca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. prob. Andrzeja
Maślejak w dniu imienin
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Michała Pajor
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Moniki Budz w dniu
urodzin
Sobota – 5 lutego
8:00am ++Eugeniusz, Rozalia, Jan Burzawa i Władysław
Urban

IV Niedziela Zwykła - Łk 4,21-30

Spotkanie Jezusa w rodzinnym mieście z mieszkańcami
Nazaretu rodzi następujące pytania: Dlaczego nie uwierzyli
Chrystusowi ? Dlaczego wyrzucili Go ze swojego miasta ?
Dlaczego chcieli Go strącić ze stoku góry, aby zginął ?
Dlaczego było w nich tyle złości i nienawiści? (Łk 4,21-30)
Postarajmy się zobaczyć co czyni brak pokory i wiary w życiu
człowieka.
Kontemplując dzisiejszą Ewangelię trzeba nam się
zastanowić nad naszą wiarą i pokornie poprosić, aby Pan
Bóg umocnił ją w nas. W życiu jest tak, że pewnego dnia
człowiek dochodzi do wniosku, że liczyć to można na siebie i
swoje własne umiejętności. Jak człowiek to zrozumie to
przychodzi druga refleksja: czy ja mogę coś dokonać ze
swoimi zdolnościami i umiejętnościami bez Bożego
błogosławieństwa? Wtedy to pojawia się potrzeba wiary w
Boga i gorącej prośby, aby Bóg człowieka prowadził przez
życie.
Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam jak ważną sprawą
oprócz wiary jest w życiu człowieka miłość. Hymn o miłości
jaki usłyszymy w drugim czytaniu z Pierwszego Listu do
Koryntian niech nieustannie rozbrzmiewa w naszych sercach
i umysłach. (1 Kor 12, 31 - 13,13)
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Jaka jest nasza definicja miłości? Czy zgadzamy się, że
miłość jest cierpliwa? Jeśli tak, to poprośmy pokornie Boga,
który jest źródłem miłości, abyśmy byli cierpliwi wobec
innych. Czy zgadzamy się, że miłość nie dopuszcza się
bezwstydu? Jeśli tak, to poprośmy Boga o wygranie w
kwestiach moralnych, bo wtedy staniemy się twórcami
nowego ładu w naszym życiu. Czy zgadzamy się, że miłość
nie pamięta złego? Jeśli tak, to przebaczmy naszym
najbliższym wszelkie zło, które nam wyrządzili. Czy
zgadzamy się, że miłość nigdy nie ustaje? Jeśli tak, to
żyjmy nią na codzień, bo dzięki niej otrzymamy
przebaczenie wszystkich naszych grzechów i dostąpimy
radości królestwa niebieskiego. ks. Andrzej Maślejak SChr,
proboszcz.

Nawrócenie św. Pawła

W ostatnim tygodniu, 25 stycznia obchodziliśmy święto
Nawrócenia świętego Pawła. Oto kilka myśli związanych z
tym świętem
Co można powiedzieć o św. Pawle?
Zacznijmy od jego nawrócenia - "Szawle, Szawle, dlaczego
Mnie prześladujesz?” - Czego możemy nauczyć się z tej
sceny - człowiek w swoim życiu może nie wiedzieć, że
walczy z Bogiem, że jest przeciwko Bogu. Co się stało pod
Damaszkiem - Szaweł zobaczył Zbawiciela, zobaczył Boga,
z którym walczył, zrozumiał błąd swojej żydowskiej religii
odrzucającej Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela. Z
prześladowcy stał się wyznawcą i męczennikiem.
Do jakiej Misji powołał Chrystus św. Pawła? - Jezus
przyszedł na świat, aby pokonać szatana i grzech. Do jakiej
więc misji został powołany św. Paweł - do powiedzenia
ludziom, że dzięki Chrystusowi będą mogli zwyciężyć zło w
swoim życiu. Został powołany do nawracania pogańskiego
świata.
Jaka jest rola apostołów? - Odciągnąć ludzi od szatana. A
teraz Bracia i siostry podam wam kilka myśli z "Orędzia Pana
Jezusa do kapłanów" podanych przez ks. Ottavio Michellini:
Szatana zwalcza się przez umartwienie swojego „ja”, a więc
pokorą, milczeniem, przyjęciem cierpienia i ofiarowaniem
się. Z miłości płynie pokora, a z buntu Lucyfera rodzi się
nienawiść. Bóg zbawia ludzi miłością, a szatan gubi ludzi
nienawiścią i podziałami.
Trzy drogi do Boga
Czy nie jestem Drogą, Prawdą i Życiem? Czy nie
powiedziałem wyraźnie, że kto chce iść za Mną, niech
weźmie Mój krzyż i zaprze się siebie? Czy nie jest to
wyraźna wskazówka dla wszystkich.
• Zasadą każdego nawrócenia jest pokora. Pycha jest
murem nie do przebycia, wzniesionym między duszą a
Bogiem. Trzeba się poniżyć, by móc potem wznieść się do

Boga.
• Drugą drogą do zbawienia jest pokuta, która jest
konieczna dla tych, ktorzy mieli nieszczęście zaznać
goryczy grzechu. Nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego,
jeżeli pokuty czynić nie będziecie.
• Trzecia droga do Boga, to droga miłości.
Co masz robić? Najwyższy czas, abyś nakazał milczenie
egoizmowi, ambicjom, zazdrościom. Czas wyjść z
otaczających chmur, czas wyzwolić się od ciężaru
materializmu, czas wejść w siebie, aby nawrócić się, by nie
zginąć na wieki. Drogi dojścia do Boga są trzy: modlitwa,
pokuta, nawrócenie. Dlaczego, bo w każdej z tych dróg jest
miłość."
Drodzy Bracia i Siostry, módlcie się jedni za drugich, bo za
ludzi trzeba się modlić, ponieważ ich nawrócenie napotyka
nieraz na wielkie trudności. ks. Andrzej Maślejak SChr,
proboszcz.

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 - Niedziela 01/23//2022:
•
•
•
•
•

Składka: $8,84200
Spłata długu: $7,184.00
Pledges: $170.00
Kawiarenka: $300.00
Zbiórka diecezjalna na Kościół w Ameryce Łacińskiej:
$4,680.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę,
13 lutego: Wiktoria Paliwoda, w sobotę, 5
marca: Emma Maria Krok.
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

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 26
lutego: Izabela Mazur i Yanislav Shterev.
Przygotowujących się do Sakramentu małżeństwa
powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy wielu łask
Bożych na nowej drodze życia!
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/.

Egzamin dla
Bierzmowania

przygotowujących

się

do

W sobotę, 5 lutego, w kościele o godz. 3pm odbędzie się
egzamin przed sakramentem Bierzmowania.
Przywozimy młodzież do kościoła, zostawiamy i odbieramy o
godz. 5:30pm.
Prosimy o punktualność o 3:10pm drzwi będą już zamknięte.
W razie pytań można dzwonić: ks. Krzysztof 773 822 9034.

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)
•

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
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Prośby do rodziców dzieci I komunijnych:

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.

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.

Podatki

Imieniny Proboszcza

W piątek, 4 lutego są imieniny 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.

I Piątek Miesiąca

W piątek, 4 lutego, przypada I Piątek
Miesiąca.
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz. 8am.
• Po południu od 3pm do 8pm.

Apel Misyjny o pomoc w pracy na Jamajce dla
Sióstr Sercanek

Przez dzisiejszy weekend będziemy mogli pomóc Siostrom
przez zakupienie kwiatowych obrazów i pocztówek
przygotowanych przez doktor Janinę Langiewicz i jej męża
Janusza. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na
zakup lekarstw do kliniki prowadzonej przez Siostry.

Nowi marszałkowie

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

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 s. 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

Do sprzedania działka 1/2 akra w atrakcyjnej lokalizajci w
Glen Ellyn. Kontakt: Tomek (630)440-1060.
• Potrzebna opiekunka do 3 miesięcznego chłopczyka w
Chicago North i Damen. Praca od marca. Kontakt: Ewa
(630)279-9000.
• Potrzebna niania do 10 miesięcznego dziecka na dwa lub
trzy razy w tygodniu w Winfield. Kontakt: Jacek (773)8990189 lub Kasia (630)506-3439.
• Sprzedam antyczny bufet, stół, fotele skórzane, maszynę
do szycia „Singer” 1933, antyczne zegary, meble
ogrodowe. Kontakt: Ewa (630)279-9000.
•
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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.

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 być wykorzystywana
wyłącznie do celów mieszkalnych.

Seniors invited to Defer Property Taxes

Qualified senior citizens, aged 65 and older are invited to
apply for the Senior Citizen Real Estate Tax Deferral
Program. This program allows applicants to defer property
tax payment until the property is sold. The deferral is treated
a loan and accrues 6 percent simple interest until paid. To
qualify, the applicant's household income cannot exceed $
55,000. Additionally, the property must be used exclusively
for residential purposes.
The application period closes March 1, 2022. For more
information, please contact the DuPage County Treasurer's
Office at (630)407-5900 or www.dupageco.org/treasurer.
Gwen Henry, Treasurer

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.

