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

Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez
wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie
wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam
jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to,
aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę,
mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła na piśmie. Szatani mieli do mnie
wielką nienawiść, ale z rozkazu Bożego, musieli mi być posłuszni. To, com
napisała, jest słabym cieniem rzeczy które widziałam. Jedno zauważyłam: że
tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do
siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze.
(741)
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XVI Niedziela Zwykła - 17 lipca
6:00pm (sobota) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo dla Teresy Poczobut z ok.
urodzin
7:00am ++Anna i Stanisław Lenart
9:00am O opiekę i Boże błogosławieństwo dla Natalii i
Adriana z rodzinami oraz dla Sylwii
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Luciano Giovanazzi
z ok. urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Anieli i Filipka i ich mamy Magdaleny z ok. urodzin
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgosi
Cieślak
Poniedziałek – 18 lipca
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów
7:00pm +Anna Bukowska w 8 rocz. śmierci
Wtorek – 19 lipca
8:00am +Eugeniusz Wróbel
7:00pm +Albert Karp
7:00pm +Franciszka Pyjor w 7 dni po śmierci
Środa - 20 lipca
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Marianna Kałuża w 2 rocz. śmierci
Czwartek - 21 lipca
8:00am +Kazimierz Kania w rocz. śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo i pomyślne ukończenie
studiów dla Konrada Śnieżek
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Dominik Jurowskiej z ok. 9 urodzin
Piątek - 22 lipca, św. Marii Magdaleny
8:00am +Eugeniusz Wróbel
7:00pm +Jan Wójcikowski
Sobota – 23 lipca
8:00am +Justyna Patulska w rocz. śmierci
9:00am +Irena Cebrzyńska
XVII Niedziela Zwykła - 24 lipca
6:00pm (sobota) +Joe Lovery w 6 rocz. śmierci
7:00am +Maria Mucek w 6 rocz. śmierci
9:00am ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
9:00am +Ewa Joanna Milde w 2 rocz. śmierci
11:00am +Tadeusz Księżopolski
1:00pm +Adam Bebak
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Emilki Rzeszutek z ok. 18 urodzin

17 lipca

Pierwsze czytanie: Rdz 18, 1-10a
Drugie czytanie: Kol 1, 24-28
Ewangelia: Łk 10, 38-42

XVI Niedziela Zwykła - Łk 10,38-42
Jezus w domu Marty i Marii

Ewangelia dzisiejsza opowiada, jak Pan Jezus przyszedł w
odwiedziny do Marty i Marii. Jezus nauczał. Co robi Marta przygotowuje dla Jezusa i gości jakiś poczęstunek. Co robi
Maria - usiadła u stóp Jezusa i słucha, aby żadne słowo i
żadna myśl Jezusa nie uleciała jej.
Marta nagle zauważyła, że jej siostra to cwana istota.
Usiadła sobie wygodnie, zamiast mi pomóc. Co więc robi
Marta? Nie wywołuje siostry i po cichu nie szepcze jej do
ucha - pomóż mi, ale żeby swoją siostrę zawstydzić, to
zwraca się do Jezusa: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja
siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej,
żeby mi pomogła. Co jej wtedy Chrystus odpowiedzial:
"Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba
mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą czastkę,
której nie będzie pozbawiona". (Łk 10, 38-42)
Co możemy powiedzieć o tej odpowiedzi Jezusa? Jezus nie
krytykuje Marty, bowiem wie, że jej posługa jest ważna.
Zwłaszcza jak popatrzymy na słowa Jezusa, które mówi o
sądzie ostatecznym - to tam słyszymy: byłem głodny,
spragniony, w więzieniu, a daliście mi jeść, pić, usłużyliście
mi. Czyli Jezus nie gani Marty, ale także nie gani Marii, tylko
broni jej postawy.
To nie Bóg potrzebuje słuchać człowieka, ale to my
potrzebujemy Jego słów, jego obecności, potrzebujemy, aby
przyszedł do naszego serca.
Czego nas uczy dzisiejsza Ewangelia? Mamy zrozumieć, że
w naszym życiu musi być balans pomiędzy działaniem, a
czasem dla Boga. Nie ulegajmy pokusie, aby rzucić się tylko
w wir pracy, a zapomnieć o Bogu. Ks. Andrzej Maślejak
SChr, proboszcz

Poniedziałek – 25 lipca, św. Jakuba, Ap.
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla ks. Krzysztofa w dniu
Imienin
Wtorek – 26 lipca, św. Joachima i Anny
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Anny Smoleń w dniu
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imienin i urodzin
7:00pm +Anna Dziadkowiec i +Anna Zarębczan
Środa - 27 lipca
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Anna Bukowska
Czwartek - 28 lipca
8:00am +Eugeniusz Wróbel
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Piotra Szkaradek z
ok. urodzin

Piątek - 29 lipca, św. Marty
8:00am +Eugeniusz Wróbel
7:00pm +Józef Czaczkowski w 17 rocz. śmierci
Sobota – 30 lipca
8:00am +Witold Bukraba w 9 rocz. śmierci
9:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla rodziny Urban
XVIII Niedziela Zwykła - 31 lipca
6:00pm (sobota) +Zbigniew Klamczyński w 1 rocz. śmierci
6:00pm (sobota) ++Halina Bukat i Eugeniusz Kociołek i za
zmarłych z rodziny Bukat i Kociołek
7:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
chrześniaków Mucek i ich rodzin
9:00am ++Sabina i Józef Rodek
11:00am ++Irena i Jan Hałabis
1:00pm +Mariusz Makowski
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm +Romuald Snarski w 26 rocz. śmierci

24 lipca

Pierwsze czytanie: Rdz 18, 20-32
Drugie czytanie: Kol 2, 12-14
Ewangelia: Łk 11,1-13

XVII Niedziela Zwykła - Łk 11, 1-13

Liturgia dzisiejszej niedzieli przywołuje nam postać
Abrahama modlącego się za mieszkańców Sodomy i
Gomory. Z powodu prowadzenia rozwiązłego życia, Bóg
zapowiedział ich zagładę. Dzięki modlitwie Abrahama
uratował się Lot i jego rodzina. Co jest ciekawe w tej historii Bóg ratuje i zachowuje ludzi sprawiedliwych, aby głosili
prawdę i byli jej świadkami. Trzymajmy się tej zasady, że
trzeba żyć według Bożych zasad.
Apostołowie obserwując życie Jezusa Chrystusa zauważyli
jak wiele czasu spędzał on na modlitwie. Poprosili więc

Chrystusa, aby nauczył ich, jak mają się modlić. Wtedy
Chrystus nauczył ich modlitwy „Ojcze nasz” i jednocześnie
zachęcił, by zawsze prosili i kołatali do Boga. ( Łk 11,1-13)
Ktoś powiedział, że modli się tylko wtedy, jak jest w kłopocie,
ale ponieważ jest w kłopocie każdego dnia, dlatego modli się
każdego dnia. Idźmy za tą radą i nigdy nie zaniedbujmy
osobistej modlitwy, bo naprawdę bez Bożej pomocy każdego
dnia jesteśmy w kłopocie.
Ludzie nie zdają sobie sprawy jak potężną siłą jest modlitwa.
Do niej trzeba dorosnąć, na nią trzeba się otworzyć i
zrozumieć, że bez pomocy Stwórcy, to możemy tylko
grzeszyć, a przecież wypadałoby, aby w życiu nie tylko
grzeszyć, ale też uczynić coś dobrego, co człowiekowi
przynosi wewnętrzny pokój i poczucie wewnętrznego
szczęścia.
Bill Hybles w książce „Zbyt zajęci, by się nie modlić”
zamieścił następujące myśli na temat modlitwy: "Jaka
powinna być nasza struktura modlitwy: najpierw adoracja,
potem rachunek sumienia, dziękczynienie i prośby. Co stanie
się w twoim życiu, gdy poważnie potraktujesz potrzebę
modlitewnego kontaktu z Bogiem. Złagodnieje twoje serce,
nawyki się zmienią, wiara rozkwitnie, wzrośnie miłość do
ubogich. Pojawi się ogromny głód, by stać się pożytecznym
dla bliźnich, by być wykorzystanym przez Boga w ważny i
dobry sposób". Czy chcemy być pożyteczni dla bliźnich? Czy
chcemy, aby Bóg się nami posłużył w ważny i dobry sposób?
Zachętą do naszej osobistej modlitwy niech będą myśli o
modlitwie wzięte z Pisma św.:
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich
wzywających Go szczerze. - Psalm 145,18
Złożyłem w Panu całą nadzieję, On schylił się nade mną i
wysłuchał mojego wołania. - Psalm 40,2
Proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie;
kołaczcie a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem kto
prosi otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu zostanie
otworzone. - Łk 11, 9-10
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, niech Pan udziela Wam
zawsze swojej pomocy, niech Was ratuje od złego, niech
Wam błogosławi i obdarza pokojem. Ks. Andrzej Maślejak
SChr, proboszcz

Myśli ku zapamiętaniu:

Kim jest człowiek i jakie przechodzi fazy w swoim
życiu? Człowiek jest buntownikiem wobec woli Boga, dalej
po fazie buntu, człowiek się nawraca, dlaczego, bo zostaje
zwyciężony Bożą miłością, a potem przychodzi trzecia faza.
Wtedy człowiek staje się wojownikiem, aby nastało Królestwo
Boże. Kim jesteś na obecnym etapie twojego życia:
buntownikiem wobec woli Boga, czy świadkiem Boga,
zwyciężony Jego miłością.
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Patrycja Hurlak jest nawróconą wiedźmą. W swoim
świadectwie powiedziała: "Całe życie mówiłam, jestem
wierząca, ale niepraktykująca. I wiecie z kim się
utożsamiałam - z szatanem, bo On wierzy, że jest Bóg, ale
nie praktykuje. Ja jestem radykalna, jak się dowiedziałam, że
to jest złe co robię, rzuciłam zło. Nikt mi nie powiedzial, że
nieczystość jest złem. Jaki jest ratunek - czystość
odzyskana. I dlatego jestem obecnie osobą konsekrowaną,
żyjącą w czystości".
Kim jest człowiek w swoim życiu? Jest buntownikiem. Jest
zwyciężonym przez Bożą miłość i jest wojownikiem, aby
nastało Królestwo Boże.
Bóg zawsze czeka na nasze świadectwo i dlatego nigdy nie
oszczędzajmy sił na tej ziemi, bo jak mówił św. Jan Paweł II na odpoczynek będziemy mieli całą wieczność. Czas na
ziemi - to czas służby Bogu i pomagania bliźnim.
Św. Faustyna napisała w dzienniczku, że pragnie Jezusa
kochać tak, jak dotąd nikt na ziemi Go nie kochał. Jak te
słowa dokładnie brzmią: Jezu mój, Ty wiesz, że od
najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką świętą, to
jest, że pragnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaką Cię
jeszcze dotychczas żadna dusza nie kochała. Z początku
były to moje tajne pragnienia, o których wiedział tylko Jezus.
Dziś nie mogę ich pomieścić w sercu, pragnęłabym wołać na
świat cały: kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego
milosierdzia. (1372)
A potem o miłości Boga napisała takie słowa: "Miłość, miłość
i jeszcze raz milość Boga, ponad to nie ma nic większego ani
w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość - to jest miłować
Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej. Prawdziwa
mądrość to miłować Boga. Wszystko co jest wielkie i piękne,
w Bogu jest. Poza Bogiem nie ma piękna, ani wielkości. O
mędrcy świata i umysły wielkie - poznajcie, że prawdziwa
wielkość jest w miłowaniu Boga. O jak bardzo się dziwię, że
niektórzy ludzie sami siebie oszukują mówiąc, że nie ma
wieczności".

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.

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

Dotychczas zebraliśmy $37,409.00.
Zostało do zebrania $7,756.00

24 lipca będzie zebrana druga składka na Doroczną
Kwestę Diecezjalną.
Donacje: niedziela - 07/03/2022:
•
•
•
•

Składka: $7,036.00
Spłata długu: $12,168.00
Pledges: $640.00
Sklepik: $1,271.00

Donacje: niedziela - 07/10/2022:
•
•
•
•
•

Składka: $8,271.00
Spłata długu: $5,468.00
Pledges: $75.00
Kawiarenka: $700.00
PayPal: $2,529.52

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają: w niedzielę,
24 lipca: Emil Giewont; w niedzielę, 14
sierpnia: Roman Pekal, Sebastian Gondek,
Nathaniel Kostecki, Anthony Ozga; w sobotę,
27 sierpnia: Sacha Najduch, Jakub Lichon; w
niedzielę, 4 września: Kacper Buczynski; w niedzielę, 25
września: Alicja Blachut.
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
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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 23
lipca: Monika Sojka i Mateusz Motyka, 30
lipca: Weronika Moskal i Daniel Bernacki,
Martyna Brzys i Tristian Silva; 6 sierpnia:
Wioleta Kadlub i Jan Leja; 7 sierpnia (w
Polsce): Agnieszka Anna Warta i Tomasz Kamil Lizak; 13
sierpnia: Anna Banas i Adrian Kadzielawa; 20 sierpnia:
Sywia Osos i Maksymilian Kokoszka; 3 września: Alicja
Zieba i Zdzislaw Pirog; 10 września: Michelle Mazurek i
Kamil Swiech; 17 września: Magdalena Zadlo i Dawid
Kurek; 24 września: Justyna Kulach i Damian Kudra;
Paulina Mlynarczyk i Daniel Nawara; Anna Zelazo i Fredy
Dominquez.
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/.

I Komunia 2022

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

Książka z okazji Jubileuszu

W książce, która ukaże się z okazji 25-lecia, biznesy, osoby
prywatne mogą umieszczać swoje wpisy, listy gratulacyjne.
Koszt całej strony $500, połowa strony $250, 1/4 strony
$200.
Ostateczny termin dołączenia do grona sponsorów/
dobrodziejów to 31 lipca. Szczegółowe informacje można
uzyskać kontaktując się z biurem parafialnym
Imieniny s. Krystiany i ks. Krzysztofa
24 lipca s. Krystiana obchodzi imieniny, a 25
lipca ks. Krzysztof obchodzi imieniny.
Życzymy s. Krystianie i ks. Krzysztofowi wielu
łask Bożych na każdy dzień życia i w pracy
duszpasterskiej. Szczęść Boże!

Wakacje

We wtorek, 26 lipca, na wakacje wyjeżdża ks.
proboszcz Andrzej Maślejak SChr.
Życzymy mu dobrego wypoczynku i Bożego
błogosławieństwa na czas urlopu.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

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.

Narodowa zbiórka na Muzeum im. bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Okopach na Podlasiu
W niedzielę, 17 lipca, po Mszach św. są rozprowadzane
cegiełki na budowę Muzeum. Cegiełka jest pięknie wydana
kartą pamiątkową z monetą wybitą przez Mennicę Polską.
Donacja za jedną cegiełkę wynosi $50.00 Bliższych
informacji udziela Marek Popiełuszko.

• Szukam krawcowej do szycia odzieży damskiej, Kontakt:

Barbara (630)613-9522.

Modlitwa o pokój

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

• Do wynajęcia pokój z łazienką w Wood Dale. Kontakt: Grażyna

(773)682-0104.

• Szukam mieszkania do wynajęcia od zaraz: dwie lub jedna

sypialnia. Kontakt: Janina (630)506-0008.
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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, 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.
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