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

Dziś rozmawiałam z Panem, który mi powiedział: Są dusze, w których nie mogę nic
zdziałać; są to dusze, które ustawicznie śledzą innych, a nie wiedzą, co się dzieje
w ich własnym wnętrzu. Ustawicznie mówią o innych, nawet w czasie ścisłego
milczenia, które jest przeznaczone na rozmowę ze Mną. Biedne dusze, nie słyszą
słów Moich, pozostają puste ich wnętrza, nie szukają Mnie wewnątrz własnego
serca, ale w gadulstwie, gdzie Mnie nie ma. Czują swą pustkę, a jednak nie uznają
własnej winy, a dusze, w których w całej pełni króluję, są dla nich ustawicznym
wyrzutem sumienia. One zamiast się poprawić, jednak serce ich wzbiera
zazdrością, a jeżeli się nie opamiętają - brną dalej. Serce dotychczas zazdrosne
poczyna być nienawistne. I są już bliskie przepaści i zazdroszczą innym duszom
darów Moich, a same ich przyjąć nie umieją i nie chcą. (1717)
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Zesłanie Ducha Świętego - 5 czerwca
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i świata
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Jana i Barbary Górz
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Jadzi i Marka
Piaseckich w rocz. ślubu
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla dobrodziejów i wszystkich, którzy przyczynili się do
powstania placu zabaw
11:00am O potrzebne łaski dla członków Domowego
Kościoła i ich rodzin
1:00pm ++Lucyna, Jan, Nazariusz Malinowski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Władysław Wróbel w 2 rocz. śmierci
Poniedziałek – 6 czerwca, Matki Kościoła
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
8:00am +Cecylia Kądzielawa
7:00pm +Jan Długozima w dniu urodzin
Wtorek – 7 czerwca
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Roberta z ok. urodzin
7:00pm Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże na
studiach i w pracy dla Konrada
7:00pm +Mariusz Pogoda w 7 rocz. śmierci
Środa - 8 czerwca
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Michała
Stach i ich dzieci
7:00pm ++Renata, Marianna, Zenon Rychel
Czwartek - 9 czerwca
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00pm +Zofia Bozek w 6 rocz. śmierci
Piątek - 10 czerwca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla s. Małgorzaty w dniu
imienin
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mili i Luca z ok. urodzin

Sobota – 11 czerwca
8:00am ++Genowefa i Józef Szlachta oraz Tadeusz
Szlachta
9:00am +Antonina Majerska w 5 miesięcy po śmierci
Uroczystość Trójcy Świętej - 12 czerwca
6:00pm (sobota) +Eugeniusz Wróbel

7:00am +Władysław Komperda
9:00am +Stanisław Otfinowski
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i
Sebastiana z ok. 20 rocz. ślubu
1:00pm ++Władysław i Józefa Trybus
1:00pm +Zbigniew Wysocki w 1 miesiąc po śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm ++Maria i Stanisław Wiatr

5 czerwca

Pierwsze czytanie: Dz 2,1–11
Drugie czytanie: Rz 8, 8-17
Ewangelia: J 14, 15-16. 23b-26

Zesłanie Ducha Świętego - J 14, 15-16. 23b-26

Zaglądamy do dzisiejszej Ewangelii i zastanawiamy się nad
tym, co Chrystus powiedział Apostołom w dzień
zmartwychwstania, gdy się im ukazał. Oto słowa Chrystusa:
"Pokój wam, posyłam was, weźmijcie Ducha Świętego" (J
20,21-23)
Jesteśmy przez Chrystusa obdarzeni pokojem, jesteśmy
przez Chrystusa posłani i jesteśmy umocnieni Duchem
Świętym.
Dlaczego potrzebujemy Bożego Ducha w naszym życiu: bo
bez Niego nie zapanujemy nad sobą, bo bez Niego nie
będziemy mieć siły do znoszenia przeciwności, bo bez Niego
nie będziemy powściągliwi, wytrwali i wytrzymali.
Ojcowie życia duchowego podają następujące rady do
głębokiego życia duchowego: wszystko co ludzkie zwycięża
się cnotami, które są w nas. Im bardziej umiarkowane życie
ktoś wiedzie, tym szczęśliwszym się staje.
Kto jest człowiekiem nieszczęśliwym - kto jest bogato
urodzony, ale pozbawiony wychowania duszy. Kto błądzi w
życiu i jest zagubiony: ten kto nie dba o cnotliwe życie.
Co jest szczęściem w życiu człowieka - łagodność i
panowanie nad sobą.
Zobaczmy jak codziennie musimy się modlić o pomoc Ducha
Świętego w naszym życiu. Oto jedna z propozycji takich
modlitw: "Przyjdź prawdziwa światłości, przyjdź życie
wieczne, przyjdź tajemnico ukryta, przyjdź bezimienny
skarbie, przyjdź światło niegasnące, przyjdź nadziejo
niezawodna, przyjdź Duchu Święty, lśniąca szato, która
obracasz w proch demona, przyjdź Panie, rozbij we mnie
swój namiot, uczyń we mnie swoje mieszkanie, aby już
nigdy nie oddalić się ode mnie. Chwała Ci Duchu Święty.
Amen". Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz
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Refleksja - z czego składa się życie

Z walki duchowej i z pytania kto mi pomoże w życiu –
wierzyć, nie wierzyć, modlić się czy nie modlić, żyć albo nie
żyć, być uczciwym, albo nie być. Diabel podsuwa
wątpliwości…
Z oczyszczenia – z grzechu i z przyjaciół, którzy prowadzą
do grzechu. Musisz zerwać ze złem – i co się wtedy dzieje tracisz starych przyjaciół, zostajesz sam, ale z Jezusem i
wtedy Jezus da ci nowych przyjacół. W Ewangelii wg św.
Jana czytamy: Pocieszyciel, gdy przyjdzie przekona świat o
grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J 16,8). Dlaczego
zadaniem Ducha Św. jest przekonanie o grzechu? Bo Duch
Święty jest Duchem prawdy, przychodzi jako światłość, aby
człowiek umiał nazwać zło po imieniu. Duch Prawdy
wykazuje zło grzechu, każdego grzechu w relacji do krzyża
Chrystusa. Pod krzyżem widzimy, że każdy grzech jest
zabijaniem Boga. To jest najwyższy wymiar zła.
Ale co jeszcze widzimy pod krzyżem: widzimy Boże
miłosierdzie, które pokonuje zło i które leczy ze zła. Tylko
pod krzyżem Chrystusa możliwe jest nawrócenie.
Dlatego mówimy: Życie składa się z uwolnienia – Co jest
owocem walki duchowej i oczyszczenia – jest nim wolność.
Gdzie Duch Pański tam wolność. (2 Kor 3,17). Na czym
polega ta wolność – nie na lęku i bojaźni. Wypełniamy Boże
przykazania nie dlatego, że się lękamy i boimy, ale dlatego,
że kochamy Boga i ufamy Mu bardziej niż sobie. Jest to
wolność miłowania i wolność daru z siebie.
Życie składa się z oddania życia Jezusowi i wyznania
wiary – Co czynią ludzie, którzy zapisują się na seminarium
Odnowy w Duchu Świętym - obejmują paschał…
Życie składa się z uwielbienia – Jak wielbisz Boga w
swoim życiu? Przez realizacje celu swojego życia. Co tzn.
Jesteś np. Matką. Matka najbardziej uwielbia Boga przez
wychowanie swoich dzieci. Jesteś mężem, ojcem, uwielbiasz
Boga dbając o rodzine i dom. Chwałą Boga jest kochająca
się rodzina. Uwielbiasz Boga przez sluchanie – dlaczego, bo
Bog nieustannie mówi i objawia się. Uwielbieniem będzie
modlitwa sluchania.
Życie sklada się z doświadczenia, że Bóg jest łaskawy i
chce wypełnić twoje zycie – Zapamiętaj, Bóg jest łaskawy i
chce wypełnic twoje życie.
Życie składa się z przyjęcia darów Ducha Świętego – św.
Tomasz z Akwinu – Dary Ducha Świetego są jak żagle na
łodzi, ktore mogą być związane lub rozwinięte. Od żeglarza
żależy czy zostaną rozwinięte i wezmą wiatr.
Jak to jest z darami – pamiętacie historię z Dziejów
Apostolskich. Św. Piotr powiedział do chromego – nie mam
srebra ani zlota, ale to co mam to ci daję – w imię Jezusa
Chrystusa wstań i chodź.
O. Tardif – Gdy w Kongo Francuskim uzdrowil syna
komunistycznego lidera – to zrobił taką uwagę – szatan

strasznie się wścieka, gdy Jezus uzdrawia, dlatego wydalono
go z kraju.
Duch Święty czyni to samo co w czasach apostolskich. Pan
Jezus również chrzci Duchem Świętym, tak jak to było przy
zesłaniu. Czy ja mogę doświadczyć to samo co Apostołowie.
Czy ja mogę zobaczyć ogniste języki, wiatr i mówienie
językami? Jaki jest cel chrztu w Duchu Św. Stać się
świadkiem Jezusa. Jezus żyje w nas i Jego moc dziala przez
nas. Jest On krzewem winnym, a Jego życie pulsuje w nas.
Bez Niego nic nie możemy uczynić. Nic swoją mocą. Co
macie dzisiaj uczynić – poprosić o dary, o jakie, może nie
wiesz, ale powiedz Bogu tak – Jezu wszystko czego pragnę,
to abyś Ty Boże działał przeze mnie.

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 2022.
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.

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
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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 - 05/29/2022:
•
•
•
•

Składka: $7,344.00
Spłata długu: $10,862.00
Pledges: $825.00
Kawiarenka: $700.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
za wielką hojność. Bóg zapłać!

Raport Kwesty Diecezjalnej CMAA dotyczący
naszej parafii
W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.
Dotychczas zebraliśmy $29,723.00. Zostało do zebrania

$15,877.00

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają: w sobotę,
11 czerwca: Aleksander Henryk Donates:w
niedzielę, 12 czerwca: Jacob Thomas
Wilczynski, Gloria Piechota, Oliver Liam
Baran, Nella Borawski; w sobotę, 18
czerwca: Lyla Depowski; w niedzielę: 26 czerwca: Karol
Wojciech Mucha; w sobotę, 2 lipca: Mia Jakimowicz; w
sobotę, 16 lipca: Franciszek Kalucki, Landon Tworkowski; w
niedzielę, 24 lipca: Emil Giewont.
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 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): Agnieszka Anna Warta i Tomasz Kamil Lizak.
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

Video z bierzmowania 2022 jest do odebrania u kamerzysty
Krzysztofa (630)707-1970.

Nabożeństwa czerwcowe

W miesiącu czerwcu zapraszamy na
nabożeństwa z litanią do Najświętszego
Serca Pana Jezusa, które będą odprawiane:
 od poniedziałku do piątku po Mszy św.
wieczornej
 w sobotę o godz. 5.45pm, a w niedzielę
o godz. 6:45pm.

Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa

Figurę podarował naszej parafii śp. Adam Ocytko. Została
ona postawiona przed plebanią.

Imieniny s. Małgorzaty Polańskiej MChr

W piątek, 10 czerwca, s. Małgorzata obchodzić
będzie imieniny. Życzymy Siostrze wielu łask
Bożych. Szczęść Boże!
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Poświęcenie placu zabaw

Rekolekcje organizowane w Camp Vista przez
W niedzielę, 5 czerwca 2022, Msza św. o godz. 11am Wspólnotę Małżeństw Katolickich
będzie odprawiona w intencji dobrodziejów i wszystkich,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego
placu:
• Małgorzata Pawlik-Chrostowska MPZ Masonry, INC;
• Jakub Raźniak – Craft Wood;
• trawa – Łukasz Orzeł DuPage Homes z Bloomingdale;
• koparki - Damian Rechul, Golgroup Excavating, LLC;
• skręcanie Janusz Warzecha, US JW Properties LLC;
• Stanisław Pikul;
• kładzenie powierzchni Paweł Bugaj wraz z ojcami naszych
dzieci;
• kładzenie trawy pospolite ruszenie naszych ojców;
• kawiarenki organizowane przez nasze mamy z grup
parafialnych.

Po Mszy św. odbędzie się poświęcenie placu zabaw.

Pierwszy Turnus pod hasłem "Małżeńskie Spa”: 7-14
sierpnia - prowadzi o.Tomasz Gaj, OP
• Drugi Turnus pod hasłem: "Kim jestem Ja i kim jesteś Ty
Panie" - 14-21 sierpnia - prowadzi o. Adam Szustak, OP
•

Świecki Instytut Maryi Służebnicy Pańskiej
Jesteśmy żeńską wspólnotą kobiet oddających
się Panu Bogu na wyłączność przez ślubowaną
czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
Jeśli myślisz o życiu dla Boga w szczególnej
więzi z Maryją, jesteś pełnoletnią katoliczką,
która nie ukończyła 40. roku życia i chcesz
dowiedzieć
się
więcej
wejdź
na:
www.secolare.com, kontakt: @secolare.com.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Program pobytu Rafała Porzezińskiego

Nasz gość jest dziennikarzem. W Programie Pierwszym
Telewizji Polskiej,
jest autorem, prowadzącym i
współproducentem społecznego talk-show "Ocaleni".
Temat spotkań - Jak być szczęśliwym; Jak odbudować
relacje; Jak urodzić sie na nowo
Piątek - 17 czerwca 2022
• 6pm-8pm - Spotkanie z młodzieżą w Centrum Parafialnym
• 8pm - Spotkanie z Rodzicami w kościele, wszyscy chętni
mile widziani
Sobota - 18 czerwca 2022
• 6pm - Msza św. - Słowo na Mszy św. i po Mszy św. Spotkanie z ludźmi
• 8pm - Spotkanie w Centrum Parafialnym z grupą AA

Zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku
do piątku od godz. 9:00am 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.

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.

Modlitwa o pokój

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

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

•

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.

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.

