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

Są w życiu chwile i momenty poznania wewnętrznego, czyli światła Boże, gdzie
jest dusza pouczona wewnętrznie o takich rzeczach, których ani nie wyczytała
w żadnych książkach, ani ją nikt o tym nie pouczył z ludzi. Są to chwile
wewnętrznych poznań, których Bóg sam udziela duszy. Są to wielkie
tajemnice… Często otrzymuję światło i poznanie wewnętrznego życia Boga i
poznaję wewnętrzne usposobienie Boże, i to mnie napełnia niewypowiedzianą
ufnością i radością, której pomieścić w sobie nie mogę, pragnę się rozpłynąć
cała w Nim…
Jądro miłości - jest ofiara i cierpienie. Prawda chodzi w wianku cierniowym.
Modlitwa tyczy się rozumu, woli i uczucia. (1102-1103).
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9:00am +Tadeusz Zioło

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
7:00pm +Alicja Kopacz w 42 rocz. śmierci oraz +Jasław
Kopacz w 43 rocz. śmierci
Poniedziałek – 28 lutego
8:00am Za parafian
7:00pm +Danuta Osowska
Wtorek – 1 marca
8:00am +Anna Kotlarczyk w 5 rocz. śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Róży Szkaradek z ok.
14 urodzin
Środa - 2 marca, Środa Popielcowa
8:00am ++Eufrozja i Józef Targosz
12:00pm O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień SChr
4:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny
Dziadkowiec z ok. imienin
6:00pm Władysław Kałuża w 6 rocz. śmierci
8:00pm +Kazimierz Pogoda w 29 rocz. śmierci i zmarłych z
rodziny Pogoda
Czwartek - 3 marca, I Czwartek Miesiąca
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny
Dąbrowskiej w dniu urodzin
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Aleksandra
Kolasińskiego z ok. 18 urodzin
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
Piątek - 4 marca, I Piątek Miesiąca
8:00am ++Kazimierz Pasek, Kazimierz Olszówka, Kazimierz
Kuta
7:00pm +Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i
potrzebne łaski dla Agnieszki w dniu urodzin
Sobota – 5 marca, I Sobota Miesiąca
8:00am +Halina Rzezinowska

I Niedziela Wielkiego Postu - 6 marca
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny
Dąbrowskiej z ok. urodzin
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Józia z ok. urodzin
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Sary w dniu urodzin
1:00pm O powołania kapłańskie i zakonne
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Henryka Wiatr

27 lutego

Pierwsze czytanie: Syr 27,4-7
Drugie czytanie: 1 Kor 15,54b-58
Ewangelia: Łk 6,39-45

VIII Niedziela Zwykła - Łk 6,39-45

Dzisiejszy fragment Ewangelii św. Łukasza (6,39-45)
zaczyna się od przysłowia o dwóch niewidomych. Jezus
pyta: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy
nie wpadną w dół obydwaj?" Kto jest tym niewidomym? Jeśli
Jezus zwraca się w Ewangelii do nas, to znaczy, że ja mogę
być tym niewidomym. Czego mogę nie widzieć? Niewidomi
nie widzą światła. Potrzebują ciągłej pomocy, aby dobrze
postawić swoją nogę, by nie wpaść w dół.
A czego nie widzą ludzie, którzy są niewidomi duchowo? Nie
widzą Boga, nie widzą prawdy, nie widzą zasad, według
których Stwórca urządził ten świat. Ludzie niewidomi
duchowo nie wiedzą, czy znajdują się na dobrej drodze
swojego życia czy też nie. Dlatego błądzą.
A kto napewno wie, która droga naszego życia jest dobra?
Kto wie co jest w życiu dla nas dobre? To wie tylko Bóg. Czy
przypominamy sobie jak Jezus nas uczył, że jest drogą,
prawdą i życiem? Tylko On, nasz Zbawiciel wie co jest dla
nas w życiu dobre. I dlatego Jezus w dzisiejszej Ewangelii
prosi nas o otwarcie oczu naszej duszy i zaproponowanie
Mu, aby nas prowadził przez życie. Nie pozwólmy, aby w
naszym życiu prowadzili nas ci, co są duchowo niewidomi.
Czego jeszcze uczy nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii - że w
życiu nie wolno być obłudnym. Nie wolno nam wytykać wad
innych, jeśli mamy takie same. "Czemu to widzisz drzazgę w
oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”
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Zauważ jak Jezus podpowiada nam, abyśmy zadbali
o nasze życie duchowe, a jeśli będzie ono głębokie to wielu
ludzi pociągniemy ku Bogu, czasami nawet nic nie mówiąc.
I ostatnie pouczenie z dzisiejszej Ewangelii: "Nie ma drzewa
dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego,
które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem
poznaje się każde drzewo... Dobry człowiek z dobrego
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze
złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią
jego usta".
Jeśli pójdziemy w życiu za Chrystusem, to On, mimo naszej
słabości i wielu popełnianych w życiu błędów, pomoże nam
wydać jak najlepszy owoc. ks. Andrzej Maślejak SChr,
proboszcz

Myśli z książki: Jim Hohnberger - Ucieczka do
Boga

Bóg, którego odrzucasz, któregoś dnia, gdy będziesz Go
potrzebował będzie przy tobie. Przyjdzie dzień, w którym
Bóg będzie ci potrzebny.
Bóg ma utrudnioną walkę o ludzkie serca – dlaczego – bo
On nigdy nie kłamie i nie zwodzi. On tylko stoi u drzwi i
kołacze. (Ap 3,20) Bóg apeluje do intelektu, rozsądku i
sumienia. Człowiek musi na ten apel odpowiedzieć
dobrowolnie, bo Bóg nie chce robotów. Bóg zabiega o
człowieka tak długo, aż w końcu człowiek poczuje, że Go
potrzebuje.
Co dalej: Bóg musi zdobyć twoje uczucia, a potem twierdze
twojego serca.
Abraham miał syna i nie widział świata poza nim. Dla niego
syn był bogiem. I Bóg mu nakazuje swojego syna złożyć na
ofiarę. Dlaczego? Abraham nauczył się, że dary Boże nie
mogą stać się ważniejsze od Dawcy. Bóg tak samo
postępuje z każdym człowiekiem. Podąża za nim dopóki nie
zdobędzie go całego. Bóg nie chciał ofiary z Izaaka, chciał
Abrahama. On nie potrzebuje twoich czy moich rzeczy, ale
jeśli zawłaszczyły sobie nasze serca, muszą zostać
zdetronizowane. Jezus nie przyszedł po to by niszczyć, ale
aby ratować. Cokolwiek Mu oddamy, będzie bezpieczne.
Natomiast to, czego Mu nie powierzymy, o to pewności mieć
nie możemy.

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 02/20//2022:
Składka: $8,857.00
Spłata długu: $14,477.00
• Pledges: $730.00
• Kawiarenka: $300.00
• Różańce plastykowe: $1,344.00
•
•

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 5
marca: Emma Maria Krok, w niedzielę, 13
marca: Lilianna Natalie Polak, Anthony
Wiertek, w sobotę, 19 marca: Henry Kierzel.
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.
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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.

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.

•

14 maja (grupa piątkowa Schaumburg i szkoła z Addison
o godz. 10am, a grupa sobotnia Schaumburg o godz.
1:30pm.

Msza św. godz. 7pm

a) 27 kwietnia (środa) – dzieci ze szkoły św. Faustyny
b) 28 kwietnia (czwartek) – dzieci ze szkoły Cz. Miłosza
(Schaumburg) i ze szkoła W. Sikorskiego (Addison):

Środa popielcowa

W Środę Popielcową, 2 marca, Msze
św. z posypaniem głów popiołem zostaną odprawione o godz. 8am, 12pm,
4pm, 6pm i 8pm. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Droga Krzyżowa

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu, w kościele o godz. 3pm i 8pm oraz w
środy o godz. 6pm dla dzieci i dla młodzieży w środy po Mszy św. wieczornej,
ok. 7:45pm.

Gorzkie Żale

Obecność wraz ze świadkami na próbie jest Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich
Żali, w każdą Niedzielę Wielkiego Postu,
obowiązkowa!!!
o godz. 3pm w kościele.

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:

Składka w Środę Popielcową

W Środę Popielcową, która rozpoczyna
Wielki Post będzie zbierana składka na
Kościół w Centralnej i Wschodniej
Europie. Dziękujemy za wszelkie
donacje!

I Piątek Miesiąca

W piątek, 4 marca, przypada Pierwszy
Piątek Miesiąca.
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz.
8am.
• Po południu od 3pm do 8pm.
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Niedziela Zobowiązań - Commitment Sunday CMAA - Catholic Ministries Annual Appeal Doroczna Kwesta Diecezjalna na cele
charytatywne

• Rekolekcje parafialne trwać będą od 18 do 22
marca. Rekolekcje przeprowadzi ks. Jarosław
Wiśniewski z Boliwii. Prosimy o zaplanowanie sobie
czasu, by móc w nich uczestniczyć.
• Rekolekcje dla młodzieży odbędą się w środy: 9, 16
i 23 marca. Zapraszamy młodzież.

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.

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 na adorację całą noc z piątku na sobotę. Jeśli
ktoś chciałby wejść do kaplicy w nocy, to prosimy zapukać w
okno i poczekać na otworzenie drzwi.

Dzisiaj mamy niedzielę zobowiązań na diecezjalną kwestę,
która w tym roku odbywa się pod hasłem: „Oddani dziełom
Pana”. 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. Prosimy o wypełnienie kopert wyłożonych w
ławkach.

•

•

•

•

•
•

•

Dom Opieki poszukuje osoby (F/T) na stanowisko
Scheduler, czyli osoby do ustawiania rozkładu pracy oraz
pielęgniarki na stanowisko MDS oraz IP (wymagany
angielski. Kontakt: Magdalena (224)575-4066.
Poszukuję pracy przy dziecku 2 lata i więcej lub przy
osobie starszej na 1-3 dni w tygodniu. Kontakt: Elżbieta
(847)220-1706.
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.

