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

Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę…
Pierwsze jest, gdzie dusze odosobnione od świata palić się będą w ofierze przed
tronem Bożym i upraszać miłosierdzie dla świata całego… i wypraszać
błogosławieństwo dla kapłanów, i modlitwą swoją przygotowywać będą świat na
ostateczne przyjście Jezusa.
Drugie: modlitwa połączona z czynem miłosierdzia. Szczególnie bronić będą duszy
dziecka przed złym. Modlitwa i czyn miłosierdzia zawiera w sobie wszystko, co te
dusze czynić mają, a do grona ich mogą być przyjęte nawet najbiedniejsze, i w
egoistycznym świecie będą się starały rozbudzić miłość, miłosierdzie Jezusa.
Trzecie: jest modlitwa i uczynność miłosierdzia nie obowiązująca żadnym ślubem, lecz za
ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości. Do tego
odcienia mogą należeć wszyscy ludzie na świecie żyjący. (1155-1157).
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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

7:00am +Andrzej Piaskowski
9:00am ++Helena i Stefan Toton oraz Czesław Bizon
11:00am +Władysław Mazur w 2 rocz. śmierci
1:00pm +Beata Strojny w 9 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Anny Kawa

6 lutego

Pierwsze czytanie: Iz 6, 1-2a.3-8
Drugie czytanie: 1 Kor 15,1-11
Ewangelia: Łk 5,1-11

Poniedziałek – 7 lutego
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii
8:00am +Jan Powroźnik w 8 rocz. śmierci
7:00pm +Waldemar Sakowski

Wtorek – 8 lutego
8:00am +Maria Kulasik
7:00pm +Anna Remut
7:00pm +Mariusz Jarosz w 1 rocz. śmierci
Środa - 9 lutego
8:00am ++Haralambos oraz Elżbeta i Mieczysław Mindzus
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii Olszewskiej
7:00pm O uzdrowienie duchowe dla Adriany
Czwartek - 10 lutego, św. Scholastyki
8:00am +Józef Rzepka
8:00am +Stanisław Lach w 6 rocz. śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Jassica i Nicole z ok.
24 rocz. urodzin z podziękowaniem za dar ich życia
Piątek - 11 lutego, MB z Lourdes
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Miroslawa
8:00am +Józefa Błachut
7:00pm +Adam Łabuda
Sobota – 12 lutego
8:00am +Mieczysław Marszałek w 7 rocz. śmierci
9:00am ++Janina i Mieczysław oraz Antoni Klimaszewscy
VI Niedziela Zwykła - 13 lutego
6:00pm (sobota) ++Filomena i Walerian Michnowicz oraz
Ludwika Karpuk

V Niedziela Zwykła - Łk 5,1-11
Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowny połów ryb na jeziorze
Genezaret. Najpierw była długa noc, w czasie której
Apostołowie pod przewodnictwem św. Piotra łowili ryby. Trud
łowienia okazał sie marny. Nic nie złowili. Po powrocie z
jeziora zobaczyli tłum ludzi spragnionych słuchania Słowa
Bożego. Jezus wchodzi do łodzi i zaczyna nauczać, aby
wzbudzić w ludziach wiarę, bo wiara w człowieku rodzi się ze
słyszenia. Przypomnijmy sobie od kogo usłyszeliśmy o
Bogu? Czy jesteśmy chętni do słuchania? Czy mamy
świadomość, że inni od nas chcą usłyszeć o Bogu? Na tym
polega Ewangelizacja.
Gdy Jezus skończył nauczać rzekł do św. Piotra: "Wypłyń na
głębię i zarzuć sieci na połów". (Łk 5, 4) Te słowa były dla
św. Piotra wielkim zaskoczeniem. " Panie, czy nie pamiętasz,
że całą noc łowiliśmy". Ale szybko się zreflektował i dodał, że
uczyni to na Jego prośbę. Przypomniał sobie, że Jezus jest
to ktoś od rzeczy niemożliwych. I rzeczywiście za moment
Piotr zobaczył co to znaczy posłuchać Jezusa i wykonać to,
o co On prosi. Połów był tak obfity, że apostołowie z drugiej
łodzi musieli przyjść im z pomocą.
Włoski pisarz Vittorio Messori, wielki obrońca wiary, na
pytanie dlaczego wierzy w Chrystusa odpowiedział: "Bo z
papierowych kart Ewangelii Słowo stało się dla mnie ciałem".
A potem dodał, że życie człowieka to wielki zakład czy Bóg
jest czy Boga nie ma. Zrób w swoim życiu zakład, że Bóg
jest i udowodnij to. Od początku chrześcijaństwa ludzie
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musieli nawet męczeństwem udowadniać, że jest Bóg, ale w
ten sposób wygrywali zakład.
Zakończenie Ewangelii o cudownym połowie jest bardzo
piękne. Chrystus mówi do św. Piotra: "Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił". (Łk 5,10) Co Chrystus chciał mu powiedzieć:
będziesz ludzi uczył o Bogu, otworzysz ich serca, złowisz
ich, pomożesz im znaleźć prawdę, pokażesz im drogę
wyjścia ze zła, aby wygrali życiowy zakład i osiągnęli
wieczne szczęście.
Tylko wtedy wygrywa się w życiu, gdy się mocno wierzy. ks.
Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

Myśli z książki Vittorio Messorii - "Dlaczego
wierzę"
Człowiek musi przekonać się o wiarygodności Jezusa.
Bossuet powiedział: Wiara pociąga za sobą ciemności.
Ateizm jednak niesie za sobą absurdy.
W sprawach wiary musi prowadzić nas poszukiwanie
obiektywnej prawdy, a nie religijności, która nam się podoba,
która nam się opłaca. Tu nie można stosować logiki
supermarketu i wybierać z regałów co się chce.
Co niesie chrześcijaństwo? mądrość, człowieczeństwo,
ostrzeżenie, pociechy. A o co musi się starać Kościół? Żeby
być nauczycielem. Ale nie można być nauczycielem, jak się
nie ma ducha, jak nie ma środków nadprzyrodzonych.
Pascal mówił, aby dobrze działać, trzeba przede
wszystkim dobrze myśleć. Jeżeli odejdziemy od prawdy,
nasza miłość będzie wypaczona. Jaki jest dzisiejszy świat?
Liczy się tylko zdrowie ciała, dlatego mnoży się kontrolę i
zwiększa bezpieczeństwo higieny. A gdzie jest troska o
zbawienie duszy?
W Betlejem nie wylądowało UFO. Tam narodził się Ten,
który powiedział: Oto czynię wszystko nowe. Odnowił, a nie
zlekceważył, albo zniszczył rzeczy, które zasługiwały na
ocalenie.
Kościół jest demokratyczny, bo w nim naprawdę prawo jest
takie samo dla wszystkich. Co ty możesz zrobić dla Kościoła,
czyli dla samego siebie, dla domu, ktorego nie jesteś
tymczasowym lokatorem, ale współwłaścicielem.
Kościół jest matką świętych i ucieczką grzeszników.
Jesteś zaproszony do Kościoła na adorację Boskości, która
kocha bliskość człowieka, każdego człowieka.
Ludzie tęsknią za cnotą, są smutni, że nie są lepsi, mają
pragnienie zmiany, usiłują choć trochę dostosować się do
wymogów Ewangelii.
Zadaniem Kościoła jest nie cywilizować, ale głosić i
uświęcać.
Historia świata rodzi się nie w pałacach władzy, ale tam
gdzie jest modlitwa.

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 01/30//2022:
•
•
•
•

Składka: $9,517.00
Spłata długu: $6.413.38
Pledges: $135.00
Kawiarenka: $751.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 13 lutego:
Wiktoria Paliwoda, w niedzielę, 27 lutego: Mikołaj Paweł
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Tokarczyk, Izabella Bernice Dominguez, w
sobotę, 5 marca: Emma Maria Krok.

godz. 1:30pm)
• 7 maja (klasy: 3C i 3wA o godz. 10am).

Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w
wierze.

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.

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/.

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

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

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.

Nowi marszałkowie

Potrzebujemy nowych marszałków do
zbierania tacy w czasie Mszy św.
Prosimy zgłaszać się do Marka Stanisz
(630)518-6560
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Apel Misyjny brata Piotra Alberta Koczaj CFA ze
Zgromadzenia Braci Albertynów

Brat Piotr Albert Koczaj CFA jest członkiem Zgromadzenia
Braci Albertynów założonego przez św. brata Alberta
Chmielowskiego. Zgromadzenie otacza opieką bezdomnych i
chorych mężczyzn. Z wykształcenia jest psychologiem, z
pasji malarzem. Aktualnie pełni funkcję asystenta i zastępcy
Przełożonego Generalnego Braci Albertynów oraz superiora
domu zakonnego w Ojcowie. Służy również pomocą
psychologiczną potrzebującym w Krakowie i w Ojcowie. Jest
rodzonym bratem ks. Macieja Koczaja SChr.

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

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

•

Mały katolicki dom opieki w Palatine potrzebuje osób z
dobrym sercem do pomocy w jadalni i na zmywarce,
kucharza lub kucharki i portriera. Kontakt: Magdalena (224)
575-4066.
Rodzina zatrudni Panią do pomocy w pracach domowy
na 2 lub razy w tygodniu - ok 9 godz/tydz. Osoby z
Schaumburg i okolic. Kontakt: Marta (773)290-3361.
Do sprzedania działka 1/2 akra w atrakcyjnej lokalizacja
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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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.

