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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

Z tych rekolekcji wychodzę całkowicie przemieniona przez miłość Bożą. Dusza moja
poważnie i mężnie rozpoczyna nowe życie, chociaż na zewnątrz to życie niczym się
nie zmieni, a nikt tego nie dostrzeże; jednak miłość czysta jest mi przewodniczką
życia, a na miłosierdzie jest owocem jej. Czuję, że jestem cała przesiąknięta Bogiem i
z tym Bogiem idę w życie codzienne, szare, żmudne i mozolne, ufając Temu, którego
czuję w sercu, że przemieni tę szarzyznę w moją osobistą świętość
W głębokiej ciszy, przy Twoim miłosiernym Sercu, w tych rekolekcjach dojrzewa ma
dusza. W promieniach Twojej miłości zmieniła dusza moja swą cierpkość i stała się
owocem słodkim i dojrzałym. Teraz mogę być całkowicie pożyteczna Kościołowi przez
osobistą świętość, która drgnie życiem w całym Kościele, gdyż wszyscy stanowimy
jeden organizm w Jezusie; dlatego wysilam się, aby ziemia serca mojego rodziła
owoce dobre. (1363-1364)
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V Niedziela wielkanocna - 15 maja
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św.
i potrzebne łaski dla Haliny i Andrzeja w dniu urodzin
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Sandry Woźniak
9:00am Dziękczynna za kończący się rok szkolny Szkoły
św. Faustyny
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Zosi Godowskiej z ok. urodzin
1:00pm +Cecylia Chudy w 1 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Irena Lisak w 8 rocz. śmierci
Poniedziałek – 16 maja
8:00am Za parafian i dobrodziejów Parafii
7:00pm +Helena Ślezak w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Andrzej Wesołowski w rocz. śmierci
Wtorek – 17 maja
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00am +Andrzej Witaszek i o Boże błogosławieństwo dla
wszystkich, którzy modlili się w jego intencji
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Oliwii w dniu
6 urodzin
7:00pm ++Kazimiera i Ksawery Klimaszewscy
Środa - 18 maja
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Eugeniusz Wróbel
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Zosi z ok. 11 urodzin
Czwartek - 19 maja
8:00am O boże błogosławieństwo dla Weroniki Rechul w 40
rocz. urodzin
7:00pm +Eugeniusz Wróbel
7:00pm Dziękczynna z ok. urodzin Stanisławy Korus z
prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
Piątek - 20 maja
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Karolinki Szkaradek w
dniu 22 rocz. urodzin
7:00pm +Roman Bułat w rocz. śmierci

Sobota – 21 maja
8:00am +Karolina Lizak w 9 rocz. śmierci
9:00am ++Gertruda, Kazimierz Cuper, Piotr i Jan Czerpak,
Michelle Landwójtowicz, Barbara i Jan Ruciński

VI Niedziela wielkanocna - 22 maja
6:00pm (sobota) ++Maria i Józef Policht oraz Stanisław i
Józef Policht
6:00pm (sobota) O potrzebne łaski dla Małgorzaty i Pawła
Bugaj i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
7:00am +Halina Bukat
9:00am +Jan Wójcikowski
11:00am +Stanisław Kaszuba w 18 rocz. śmierci
1:00pm +Robert Sobkowicz w 13 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Stanisława Folcik

15 maja

Pierwsze czytanie: Dz 14,21b-27
Drugie czytanie: Ap 21,1-5a
Ewangelia: J 13,31-33a.34-35

V Niedziela wielkanocna - J 13,31-33a.34-35

W czasie Ostatniej Wieczerzy, tuż przed swoją śmiercią,
Jezus Chrystus zostawił Apostołom swój testament, którym
jest przykazanie miłości. "Daje wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali".(J 13, 34)
Czy wierzę, że miłość jest zasadą świata? Czy realizuję
testament Jezusa Chrystusa? Jak realizuję ten testament?
Ludzie, którzy prowadzili życie bez zasad, a potem wrócili do
Boga, mówią, że uczynili to dlatego, iż mieli niejako
mistyczne przeżycie i poczuli niemal namacalnie, jak wielką
miłością jest Bóg. To samo mówią ludzie wyzwoleni z
nałogów, że stali się wolni, bo ich dotknęła Boża miłość. I
wreszcie to samo mówią ci, którzy jedną nogą byli na
tamtym świecie. Jesteśmy innymi ludźmi, bo spotkaliśmy się
z Miłością i dostaliśmy drugą szansę, aby życie oprzeć na
miłości.
A co mają powiedzieć ludzie, którzy nie mieli żadnego
mistycznego przeżycia - mają uwierzyć, że słowa Chrystusa
są prawdą. A gdy będą realizowali tę zasadę miłości w
swoim życiu, szybko zobaczą, że Chrystus ma rację.
W książce Carven Alan Ames "Oczami Jezusa" spotkamy
taki fragment: "Złe siły są tak przebiegłe, że rozbijając
rodzinę, mają wpływ na wiele dusz, które mogą zostać przez
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nie skazane na wieczne potępienie. A wszystko dlatego, że
rodzina zapomniała o miłości, lub zignorowała ją, pozwalając
dojść do głosu egoizmowi, dumie i złości. Przypadek rodzin
można odnieść do każdej sytuacji w życiu... Jeśli zachowacie
miłość w sercu, będziecie żyli prawdziwie. Jeśli o niej
zapomnicie, zniszczycie samych siebie. Miłość jest kluczem
dla każdego życia, dla rodziny, małżeństwa i ludzi
samotnych. Bez miłości nie ma życia".
Czy wierzę, że miłość jest zasadą świata? Przypomnijmy
sobie co napisała św. Faustyna w Dzienniczku na temt
miłości: "O Jezu, w miłowaniu Ciebie nie dam się
prześcignąć nikomu". (227)
W czasie dzisiejszej Mszy św. pomódlmy się, abyśmy w
naszym życiu mogli wypełnić Jezusowy testament
przykazania miłości Boga i drugiego człowieka. ks. Andrzej
Maślejak SChr, proboszcz.

Bishop Robert Barron - Letter to a suffering
Church - List do cierpiącego Kościoła
Jeśli szatan jest wrogiem Kościoła i ludzkiej rasy, to trudno
sobie wyobrazić, żeby on nie stał za planem zniszczenia
Kościoła, wiary, za planem uderzenia w księży. Ale to nie
znaczy, że człowiek nie ma odpowiedzialności za swoje
czyny. Ma, zawsze ma. Jak bowiem działa szatan: przez
sugestie, przez insynuacje, przez pokusy i przez
uwiedzenie…
Martwię się tą armią młodych ludzi, którzy masowo
opuszczają Kościół. Wielu katolików pyta, dlaczego mam
zostać w Kościele. Dlaczego nie opuścić tonącego okretu,
zanim nie zatopi mnie i moje dzieci. Według mnie obecnie
nie jest czas opuszczenia Kościoła, ale czas pozostania i
walczenia. To, co kochasz w Kościele jest nadal, nie
uciekło, jest warte twojej obrony.
Czy wybuch zła i skandalów w Kościele jest majstersztykiem
szatana - tak, oczywiście, ale Jezus powiedział, że bramy
piekielne go nie zwyciężą. I co jeszcze nam Jezus
powiedział: że nigdy nie opuści swojego Kościoła. Dlatego
Chrystus nakazuje nam, abyśmy nigdy nie zrezygnowali z
wiary.

Dlaczego powinniśmy zostać przy Kościele?

Pierwszym skarbem Kościoła jest Jego nauka o
Chrystusie - Trzeba tutaj przypomnieć sobie sytuacje z
Biblii. Jezus mówi o Eucharystii, a ludzie od Niego masowo
odchodzą i potem na końcu pyta Apostołów: Czy i wy
chcecie odejść? (J 6,66-68). Zobaczmy, co odpowiedział św.
Piotr - Panie, do kogo pójdziemy? Jeśli ty znalazłeś w
Jezusie życie wieczne i odpowiedź na najgłębsze twoje
pytania i pragnienia twego serca, to pomimo kryzysu w

Kościele, pomimo, że wielu twoich znajomych i przyjaciól
odeszło od Chrystusa, ty nie możesz tego zrobić, ty nie
możesz odejść. Nigdy nie ma dobrej racji i argumentu, by
opuścić Kościół, opuścić Chrystusa, opuścić
wiarę. Zapytajmy dalej - czy są racje, aby krytykować ludzi
Kościoła. Takich racji jest pełno. Jakie to są racje: korupcja,
głupota, karierowiczostwo, okrutność, chciwość i seksualne
nadużycia ludzi Kościoła. Czy to są racje, aby odejść od
Chrystusa, który ofiaruje ci wieczne zbawienie? Nie ma
takich racji pod żadną z tych okoliczności. Dlaczego, bo
Kościół mówi o Bogu. Zobaczmy na nasz zachodni świat gdzie jest problem: w zeświedczeniu, bo coraz więcej ludzi
zewnętrznie i wewnętrznie zaprzecza istnieniu Boga. 50 lat
temu praktycznie nikt nie zarzeczał istnieniu Boga, a dzisiaj
całe masy ludzkie, a zwłaszcza ludzie młodzi zaprzeczają
istnieniu Boga. Ta obojętność ludzi na sprawy Boga czyni
straszne spustoszenie duchowe. Ludzie zapominaja, że
jednak Augustyn miał racje, gdy wypowiedział te słynne
słowa - Niespokojne jest serce czlowieka, dopóki nie
spocznie w Panu. Czy to jest prawda: tak to jest prawda,
dlaczego - bo żadna suma pieniędzy, żaden seks, żadna
przyjemność, ani żadna władza nie jest w stanie uciszyć
pragnienia twojej duszy. Zobacz, jak strasznie
niebezpieczne dla ludzkiego życia jest zaprzeczenie
wymiaru Bożego, który jest ponad materialnym światem.
Dlatego nie wolno opuścić Kościoła, który mówi i uczy kim
jest Bóg.
Drugim skarbem Kościoła i przyczyną, że nie powinniśmy
go opuszczać jest uświadomienie sobie, ze Kościół jest
Mistycznym Ciałem Chrystusa. Co to znaczy, że w Jezusie
Chrystusie spotkała się boskość i ludzkość, dwie
natury. Czyli to czego pragnie nasza dusza zrealizowało się
w Chrystusie - harmonia między tym, co ludzkie i tym, co
boskie. Czego pragnie nasza dusza - spotkania z Bogiem. I
dlatego nie wolno odrzucić Chrystusa i Jego Kościoła. Co
dzieje się w Chrystusie - pojednanie naszej natury, ludzkiej,
grzesznej z Bogiem. Kim jest więc Jezus - jest uzdrowicielem
naszej natury, jest Zbawicielem. Kim jest Jezus - jest tym
który wzywa czlowieka, aby jego umysł wyszedł poza to, co
ludzkie. Aby ten umysł przeprosił Boga, aby ten umysł się
nawrócił, aby ten umysł uwierzył i wzniósł się ku
transcendencji. I co dalej - chodzi o to, abyś miał umysł
Chrystusa i patrzył na świat z perspektywy Chrystusa.
Musisz patrzeć na świat z tego samego punktu, co patrzył
Chrystus. Co cię uczy Jezus: Czy przypominasz sobie Jego
ostatnie słowa wypowiedziane z krzyża: Ojcze przebacz im
bo nie wiedzą, co czynią i potem Wykonało się. Czy nie
widzisz, że kiedy Jezus mówi - Ojcze przebacz im bo nie
wiedzą co czynią, to wtedy jedna twoją upadłą naturę z
Boską naturą, czy nie widzisz, że to jest moment Jego
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zwycięstwa i okazania największego miłosierdzia
człowiekowi. Czy nie widzisz, że to był moment złamania
mocy grzechu. Co zrozumieli Apostołowie, gdy zobaczyli
zmartwychwstałego Pana - stary świat grzechu został
pokonany, bo doświadczyli jednego - że Boża miłość jest
silniejsza niż nienawiść, niż okrucieństwo, niż
niesprawiedliwość i przemoc. Dlatego krzyż jest taką wielką
świętością dla wierzących w Chrystusa. Dlatego takie piękne
słowa napisał św. Paweł - "Postanowiłem nie znać niczego
więcej jak tylko Chrystusa i to ukrzyzowanego". (1Kor 2,2)
Kim jest więc Jezus. Jest Panem Flp 2,11. W czasach
Chrystusa Cezar był uważany za pana, czyli za tego,
któremu należała się cześć. Ale pierwsi chrześcijanie, którzy
uwierzyli w Chrystusa od razu zrozumieli, że Jezus
zanegował nadrzędność cesarza, tego w Rzymie i tych
wszystkich cesarzów, co dzisiaj rządzą.
Czy rozumiecie teraz co to znaczy, że Kościół jest
Mistycznym Ciałem Chrystusa. To nie jest zwykła
organizacja, ale ci, którzy uwierzyli w Pana są oczami,
uszami, rękami, nogami i sercem Jezusa Chrystusa, który
przez nich dokonuje największej pracy spotkania grzesznej
natury ludzkiej z boską.
Jaki jest trzeci skarb Koącioła, którego nie wolno
opuszczać. Tym skarbem jest Duch Święty. Tym skarbem są
święci działający w swoim życiu pod wpływem natchnień
Ducha Świętego.

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...
Modlitwa o pokój

Pamiętajmy w swoich modlitwach,
by wypraszać pokój i wolność
w Ukrainie.

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.

Raport Kwesty Diecezjalnej CMAA dotyczący
naszej parafii
W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.

Dotychczas zebraliśmy $29,948.
Swoje donacje na kwestę złożyło 160 rodzin z naszej parafii.
W przedsionku kościoła wyłożone są kopertki na kwestę.
Bardzo prosimy rodziny, które jeszcze nie złożyły żadnej
donacji na kwestę, aby używały specjalne koperteki
wyłożone w przedsionku kościoła.

Donacje: niedziela - 05/08/2022:
• Składka: $8,860.00
• Spłata długu: $6,904.00
• Pledges: $90.00
• Sklepik: $5,002.00

Dziękujemy naszym parafianom i wszystkim
ofiarodawcom za wielką hojność.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają:
w
niedzielę, 22 maja: Filip Sikora, Izabela
Luiza Zaba, Patrycja Maleszewski, Antoni
Taborowicz, Jack Szlezak, w niedzielę,
29 maja: Chloe Rose Giera, Maya Belle
Giera; w niedzielę: 5 czerwca: Frank
Zmuda, w niedzielę, 12 czerwca: Jacob
Thomas Wilczynski, Gloria Piechota, Oliver Liam Baran,
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Nella Borawski; w sobotę, 18 czerwca: Lyla Depowski; w
niedzielę: 26 czerwca: Karol Wojciech Mucha; w sobotę, 2
lipca: Mia Jakimowicz, w niedzielę, 10 lipca: Emil Giewont;
w sobotę, 16 lipca: Franciszek Kalucki,, Landon Tworkowski.
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 27
maja: Karolina Kardasz i Łukasz Trestka; 28
maja: Katarzyna Szefczyk i Mariusz
Majerski; 4 czerwca: Klaudia Kulig i Dawid
Kielbania, Izabela Mata i Jordan Klak: 11
czerwca; Grace Obrochta i Gerard
Grabowski, Alicja Kwak i Tomasz Miszczak; 16 czerwca (w
Polsce): Katarzyna Magdalena Piotrowska i Gregor Baszak,
18 czerwca: Sara Kochanski i Maciej Zielinski, Kasia Staniek
i Adam Rombalski, 25 czerwca: Ewelina Slawska i Rafal
Wilk, Ewa Krawczyk i Nicolas Hogan, Natalia Kupiec i Marcin
Gawlak (w Polsce); 2 lipca: Agnieszka Domian i Connor
Duff, 9 lipca: Katarzyna Cygan i Tomasz Walus, 16 lipca:
Monika Zelazo i Dominik Tokarczyk, Agnieszka Boratynska i
Krzysztof Waszczuk, 23 lipca: Monika Sojka i Mateusz
Motyka, 7 sierpnia (w Polsce): Agnieska Anna Warta i
Tomasz Kamil Lizak.

W tym roku wypada 25-lecie naszej parafii, która została
założona dekretem ks. biskupa Joseph Imesch w 1997
roku.
Uroczystości Jubileuszowe odbędą się w sobotę, 22
października.
Uroczysta Msza św. Jubileuszowa zostanie odprawiona
w sobotę, 22 października, o godz. 5pm przez ks.
biskupa Ronalda Hicks, Ordynariusza diecezji Joliet.
Po Mszy św. odbędzie się bankiet w Kings Hall.
Z okazji Jubileuszu pragniemy wydać pamiątkowy
album. Bliższe informacje na temat jubileuszu parafii
będą podane w następnych biuletynach.

Rekolekcje małżeństw sakramentalnych

Domowy Kościół - Chicago zaprasza na rekolekcje do Camp
Vista, WI, w dniach 19-26 czerwca 2022. Rekolekcje
wygłosi: ks. Marek Dziewiecki. Więcej informacji jest na
stronie: www.milosierdzie.us

Nabożeństwa majowe

W
naszej
wspólnocie
Nabożeństwo
Majowe będzie
odprawiane w kościele:
 od poniedziałku do piątku
oraz w niedzielę o godz.
6:30pm;
 w sobotę o godz. 5:30pm.
Nabożeństwo Majowe:
 dla dzieci będzie odprawiane za Centrum Pastoralnym, w
środy o godz. 6pm.,
 młodzież zapraszamy na wspólny śpiew Litanii
loretańskiej w środę, po wieczornej Mszy św., przy figurze
Matki Bożej przed plebanią.

Potrzebna opiekunka z samochodem do 7 letniego
chłopca w Algonquin od sierpnia (pon, wt, śr : od 6:15am
do 4:30pm i czasem w piątek). Może być z
zamieszkaniem. Kontakt: Marta (847)636-1339.
• Potrzebny
pracownik do prac remontowobudowlanych, doświadczenie mile widziane. Kontakt:
Dawid (773)875-4567
• Potrzebna pani do małego serwisu sprzątającego w
Bloomingdale i Bartlet, dobre wynagrodzenie. Kontakt: Jola
(630)204-8370.
• Żłobek w Lombard poszukuje osoby do pomocy.
Opieka nad 12 dziećmi wiek 1-5 lat. Jęz. Angielski
wymagany. Stała praca od poniedziałku do piątku w godz.
8am-5pm. Kontakt: Ania (630)456-1087.
•

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, Magda Kamińska, Justyna Szkaradek i
Krystian Kwaśniak. 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 Katarzyna
Kwoka. 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”

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem,
Mirosławem Bogun: (708)404-7378. 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)544-5031. Opiekun: ks.
Krzysztof Janicki SChr.

Wspólnota Wojowników Maryi

Męska grupa różańcowa, spotyka się w pierwsze soboty
miesiąca w Centrum Pastoralnym o 6am. Kontakt: Krzysztof
(202)460-4950 lub Daniel (630_544-1902.

Poradnictwo rodzinne

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.

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.

Odnowa w Duchu Świętym

Straż Honorowa NSPJ i NSM

Lektorzy

Zespół „Mała Wisła”

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.
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.

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.
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca ludowego.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 5pm6:30pm 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.

Warsztaty Rozwoju Duchowego - „Wreszcie żyć - 12 kroków ku
pełni życia”
Nasza parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR organizuje
Warsztaty Rozwoju Duchowego. Opiekunem jest ks. Andrzej Maślejak
SChr, proboszcz.

