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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. 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

Prosiłam dziś Pana, aby raczył mnie pouczyć o życiu wewnętrznym, bo sama z
siebie nic rozumieć ani pomyśleć doskonałego nie mogę. - I odpowiedział mi
Pan: Byłem twoim mistrzem, jestem i będę; staraj się, aby serce twoje
upodobniło się do pokornego i cichego serca Mojego. Nie upominaj się nigdy o
swoje prawa. Wszystko, co cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością;
nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na ciebie niewinnie; pozwól
triumfować innym. Nie przestań być dobrą, gdy spostrzeżesz, że nadużywają
dobroci twojej; gdy będzie potrzeba,, Ja sam się upomnę za tobą. Bądź
wdzięczna za najdrobniejszą łaskę Moją, bo ta wdzięczność zniewala mnie do
udzielania ci nowych łask. (1701)
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7:00pm +Alicja Kopacz w 42 rocz. śmierci oraz +Jasław
Kopacz w 43 rocz. śmierci
VII Niedziela Zwykła - 20 lutego
6:00pm (sobota) +Halina Bukat
7:00am +Franciszek Matys w 10 rocz. śmierci
9:00am Za zmarłych z rodziny Sołtys i Kosterkiewicz
11:00am +Krzysztof Bernacki w 5 rocz. śmierci
1:00pm ++Stanisława i Stanisław Rulka w rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Józef Święch w 2 rocz. śmierci
Poniedziałek – 21 lutego
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii
7:00pm +Helena Czaczkowska w 6 rocz. śmierci
Wtorek – 22 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Emilii Pawlikowskiej z
ok. urodzin
7:00pm +Jan Wójcikowski

Środa - 23 lutego
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława w dniu urodzin
7:00pm +Franciszka Sanczes
Czwartek - 24 lutego
8:00am O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę
Matki Bożej dla Marty Kielian z ok. urodzin
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
Piątek - 25 lutego
8:00am ++Janina Woźniczka, Mieczysław Dzik, Anna
Badzioch
7:00pm +Eugeniusz Mentel w 3 rocz. śmierci i +Celina
Mentel
Sobota – 26 lutego
8:00am ++Filip i Wiesława Skibińscy
9:00am +Zofia Starnowska w rocz. śmierci
VIII Niedziela Zwykła - 27 lutego
6:00pm (sobota) +Romualda Jeziorkowska
7:00am +Bronisława Górz
9:00am +Maria Wróbel w 9 rocz. śmierci
11:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Wiktorii z ok. 18 urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Emilii Pawlikowskiej z
ok. urodzin oraz dla jej mamy i rodzeństwa
3:30pm Intencja zbiorowa

20 lutego

Pierwsze czytanie: 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 45-49
Ewangelia: Łk 6,27-38

VII Niedziela Zwykła - Łk 6,27-38

Z wielkim zaskoczeniem zaczyna się dzisiejszy fragment
Ewangelii św. Łukasza. Pan Jezus mówi tak: jeśli jesteście
moimi słuchaczami, to posłuchajcie co mam wam dzisiaj do
powiedzenia: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą: błogosławcie tym, którzy was
przeklinają, módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli
cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu drugi. Jesli zabiera ci
płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a
nie domagaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak
chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie..."
Nauczanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii to była wielka
"bomba" dla ówczesnych słuchaczy i to jest również wielka
"bomba" dla nas. Dlaczego, bo taka nauka rozrywa nasz
egoizm, egocentryzm i naszą pychę, tak jak bomba rozrywa
wszystko wokół gdy wybuchnie. Kto z nas nie spotkał się
z brakiem miłości, kto z nas nie szukał odwetu czy zemsty,
jak nie w czynie, to w myślach, złorzecząc temu, który
postąpił wobec nas źle i niesprawiedliwie.
A tymczasem Jezus uczy nas miłości nieprzyjaciół, czyli uczy
nas etyki absolutnej, która polega na przebaczeniu wrogom i
wyrządzajacym krzywdę. Bombę nienawiści i rewanżu
można rozbroić tylko miłością. Czy pamiętamy jak tę naukę
Chrystusa wykorzystał w swojej powieści "Krzyżacy" Henryk
Sienkiewicz? Jurand, ojciec Danusi, przebaczył krzyżakowi,
który mu zniszczył córkę.
Skoro miłość rozbraja nienawiść, to powstaje pytanie w jaki
sposób rozbroić tę bombę nienawiści, która z powodu
słabości naszej grzesznej natury ciągle w nas tyka i jest
gotowa do wybuchu.
Oto propozycja rozbrojenia w swoim życiu bomby nienawiści:
Nie oczekuj w życiu niczego od ludzi, ale
oczekuj wszystkiego od Boga i wtedy nie będziesz zły na
innych, albo zawiedziony ich postępowaniem.
To nic, że ludzie cię czasami w życiu sponiewierają. Za twoją
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wierność, za twoje poświęcenie i oddanie się zostaniesz
wywyższony i wynagrodzony przez Boga.
Zawsze staraj sie pamiętać, że jesteś uczniem Chrystusa, a
na twoje świadectwo życia składają się: uczciwość,
rzetelność, uprzejmość, punktualność, poczucie humoru,
pogoda ducha, gotowość niesienia pomocy, skromność,
wyrozumiałość, ciepło i postawa służby.
Jakże wspaniali są ludzie, którzy na serio uwierzyli
Chrystusowi. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

Myśli z ksiązki : Jacek Bolewski, SJ - Inicjacja
mądrości
Co się stało poprzez krzyż i zmartwychwstanie – Objawiła się
moc silniejsza od śmierci i nienawiści. Człowiekowi można
pomoc tylko miłością.
Trzeba ludzi otworzyć, wyciągnąć na wierzch ropę, dowiercić
się do źrodeł, gdzie u wielu kryje się Bóg, choć sami o tym
nie wiedzą.
Ludzie odchodzą, toteż odczuwam już tylko potrzebę
rozmawiania z Tobą Boże. Tak bardzo kocham ludzi, bo w
każdym człowieku kocham cząstkę Ciebie. Wszędzie Cię
szukam i często odnajduję Twoją cząstkę w innych. Staram
się odgrzebać Cię w sercach ludzi. Większość jest dobra i
sztuką życia – nie dać się zbałamucić przez złą mniejszość.
Twoje życie duchowe – pół godziny gimnastyki i pół godziny
medytacji, ciche pół godziny spędzone w sobie samej, ciche
pół godziny z Bogiem. To tworzy szeroką podstawę spokoju i
skupienia na cały dzień.
Jest we mnie głęboki dół, a Bóg jest w tym dole zasypany
gruzem i kamieniami. Muszę je odsunąć, oczyścić, aby się
tam dostać, muszę wygrzebać ten gruz.
Opowieść o twoim życiu – to jest opowieść o człowieku, który
nie umiał klęczeć, to jest opowieść o człowieku, który
nauczył się modlić.
Po nawróceniu człowiek mówi: „ Tak mój Panie, jestem Ci
bardzo oddany w dobrej czy złej doli. Nie ulegnę i nadal
wierzę w głębszy sens życia, wiem też jak powinienem dalej
żyć, czuję w sobie pewność i uważam, że życie jest piękne,
a ja czuję się bardzo szczęśliwym.
Za każdym razem dochodzę do tego samego wniosku: życie
jest piękne, a także – wierzę w Boga.
Twoje życie ma umocnić wiarę ludzi w zwycięstwo, jakie
zwycięstwo - zwycięstwo miłości, zwycięstwo miłości
poświadczonej twoim życiem.
Co czyni zmartwychwstanie Chrystusa w naszym życiu – że
nie czujesz się w czyichś pazurach, ale czujesz się, że jesteś
w objęciach Boga. Modlę się za wszystkich, którzy
zapominają, że „otaczają ich Twoje ramiona”. Gdybym tak
mógł być opatrunkiem na wszystkie rany. To jest twój sens
życia.

Czy miłość może być obojętna? św. Tomasz – Wola w
sposób konieczny lgnie do celu ostatecznego, którym jest
szczęście. Wolność woli ma swobodę wyboru między
dobrem a złem.
św. Ignacy – Bóg i uwielbienie Go jest celem życia
człowieka.
Bezstronność w miłości – jest to miłość, która zaprasza nas
do miłowania bez różnicy, czy ludzie są dobrzy czy źli, bo On
sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi ( Mt 5,45).
Bezstronność Boga – to jest Jego miłosierdzie. Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny ( Łk 6, 36).

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 02/013//2022:
•
•
•
•
•
•

Składka: $8,492.00
Spłata długu: $9,941.00
Pledges: $180.00
Kawiarenka: $300.00
Bal Serduszkowy: $19,320.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!
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Bal Serduszkowy

Dziękujemy naszym sponsorom, którzy wsparli tegoroczną
zabawę - Bal Serduszkowy:
King's Hall Banquets
Temida Tax Solutions
Alpha Truck Driving School
Alexandra Foods
Gebruder Weiss
Łukasz Edyta Sierak
Bogdan Taraszka
Anna Robert Tkacz
Plus Translation
D's Corner
Polsko Słowiańska Unia
SKL Shooting
Kredytowa
KD Market
FalTax Accounting
Dr Bożena Ścigacz
Kaczor & Associates Ltd.
Monitor Polski
TAX Services
Lowell Foods
One Stop Insurance, Beata Nitecki
Aneta Krupa
Dr Michael Lebiecki, Sparkling Dental MT Auto

Wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek
sposób serdecznie dziękujemy.
Donacja z zakupu róż z okazji walentynek

Bardzo serdecznie dziękujemy Parafianom za zakup róż w
ostatnią niedzielę, 13 lutego. Dziękujemy też wszystkim
osob0m zaangażowanym w ich sprzedaży. Uzbierana
została kwota: $2,100, która będzie przeznaczona na cele
charytatywne.

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 27
lutego: Mikołaj Paweł Tokarczyk, Izabella
Bernice Dominguez, 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/.

Próba do Bierzmowania:

• 21 marca godz. 5pm – poniedziałek; klasy 8 ze
szkoły Cz. Miłosza i W. Sikorskiego,
• 21 marca godz. 7:45pm – poniedziałek; klasy 8a i 8b
piątkowa i 8c sobotnia ze szkoły im. św. Faustyny,
• 22 marca godz. 7:45pm – wtorek; klasy 8a i 8b sobotnia
klasa 8zoom ze szkoły św. Faustyny.
Obecność wraz
obowiązkowa!!!

ze

świadkami

na

próbie

jest

Spowiedź dla bierzmowanych i świadków w
czwartek 24 marca:
• 5pm – klasy 8 ze szkoły Cz. Miłosza i W. Sikorskiego,
• 6pm – klasy 8 ze szkoły św. Faustyny.

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.
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CMAA - Catholic Ministries Annual Appeal Doroczna Kwesta Diecezjalna na cele
charytatywne
Kwesta rozpocznie się za tydzień 26 i 27 lutego. Fundusze
zebrane w czasie kwesty wspierają takie programy jak:
kształcenie dzieci i dorosłych w wierze, duszpasterstwo
etniczne, duszpasterstwo Pro Life, pomoc braciom i siostrom
w potrzebie, cierpiącym i chorym, duszpasterstwo powołań,
pomoc biednym parafiom.
Poprzez naszą modlitwę i uczynki miłosierdzia okazujemy
troskę i miłość jedni wobec drugich. Wiele akcji
charytatywnych nie można przeprowadzić bez finansowej
pomcy.
Drodzy Parafianie, składając donacje na CMAA okazujemy
naszą troske i miłość wobec lokalnego Koscioła, który nie
mógłby funkcjonować bez naszej hojności.
W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej parafii
docelową kwotę w wysokości $45,600.00. Po osiągnięciu
tej kwoty dodatkowo zebrane fundusze zostaną
zwrócone do parafii na jej własne potrzeby. Bardzo
proszę o hojne donacje na ten cel, abyśmy mogli zebrać
wyznaczoną nam kwotę. Donacje na kwestę można składać
ratami.

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

•

•

•

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.

•

•

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.
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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.

