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

Jezus: Miłe Mi są wysiłki twoje, duszo, dążysz do doskonałości. Ale czemuż cię
widzę tak często smutną i przygnębioną? Powiedz Mi, dziecię Moje, co to ma
znaczyć ten smutek i jaka jest jego przyczyna?
Dusza: Panie, przyczyną mojego smutku jest to, że pomimo moich szczerych
postanowień wciąż upadam, i to w te same błędy. Rano postanawiam,
a wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień.
Jezus: Widzisz, dziecię Moje, czym jesteś sama z siebie, a przyczyną twoich
upadków to jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz
na Mnie. Ale nich cię to nie zasmuca tak nadmiernie, masz do czynienia
z Bogiem miłosierdzia, nędza twoje nie wyczerpie go, przecież nie określiłem
liczby przebaczenia. (1488)
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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
Poniedziałek – 1 sierpnia
8:00am +Eugeniusz Wróbel
7:00pm Za Parafian i Dobrodziejów
Wtorek – 2 sierpnia
8:00am ++Jan i Maria Przednowek
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii i Jana
Szkaradek w dniu 25 rocznicy ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski
Środa - 3 sierpnia
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Nicole i Pawła w rocz.
ślubu
Czwartek - 4 sierpnia, św. Jana Vianney
8:00am +Józefa Starosiek w 12 rocz. śmierci
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
Piątek - 5 sierpnia, I Piątek Miesiąca
8:00am +Andrzej Reduta
7:00pm +Paweł Czop w 6 rocz. śmierci
Sobota – 6 sierpnia, I Sobota Miesiąca , Przemienienie
Pańskie
8:00am +Alfreda i Jan Ryndak
9:00am O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla ks.
Mirosława Stępień SChr
XIX Niedziela Zwykła - 7 sierpnia
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Maria Pogoda w 18 rocz. śmierci i za zmarłych z
rodziny Pogody
9:00am +Marian Mazanek w 1 rocz. śmierci
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne
1:00pm ++Janusz i Edward Leszczyński
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm ++Maria i Mieczysław Bernacki

31 lipca

Pierwsze czytanie: Koh 1, 2; 2, 21-23
Drugie czytanie: Kol 3, 1-5. 9-11
Ewangelia: Łk 12, 13-21

XVIII Niedziela Zwykła

Dr. Carrie Gress napisała książkę: "The Marian Opition "Opcja Maryi". Zobaczmy jak ona uzasadnia dlaczego
związanie swojego życia z Matką Najświętszą jest ratunkiem
dla współczesnego świata.
Rod Dreher napisał książkę "Opcja Benedykta" - zobaczmy
jak on uzasadnia związanie naszego życia z Bogiem i
zasadami wiary. Drodzy Parafianie i Przyjaciele - polecam
Wam zapoznanie się z tymi dwoma książkami, byśmy nabrali
przekonania, że przez życie trzeba iść z wiarą i pod opieką
Matki Najświętszej .
Jest wielki problem poszukiwania sensu w dzisiejszym
świecie. Ludzie różnych orientacji politycznych i wiar
zauważają i martwią się, że współczesny świat wymyka się
spod kontroli. Co robią ludzie. Uciekają ze świata, aby być
bliżej ziemi, czystego powietrza i nieba. Czego ludzie
szukają - dobrze wiemy, że nie tylko zdrowego środowiska
naturalnego, ale czegoś solidnego, konkretnego,
odpowiedniego, bezpiecznego, szukają pełni i piękna.
Świecka kultura i niepokojące wiadomości zastanawiają ludzi
i stawiają przed nimi pytania: Co powinniśmy robić? Jak
powinniśmy żyć w tym chaosie.

Ta opcja się nazywa - Opcja Maryi.

Mimo ze Matka Najśw. tylko sześć razy przemówiła w Piśmie
św., to wieki pokazują, że jest Ona największą siłą w historii
świata. Pomyślcie o jej mocy wstawienniczej. Czy nie
nazywamy Ją pogromczynią wszelkich herezji. Czy Ona nie
udowodniła w historii świata, że jest najpotężniejszą kobietą.
Czy nie udowodniła, że jest sercem wszystkiego co dobre na
tym świecie? Jako dobra Matka przynosi człowiekowi
porządek, piękno i pokój. Opcja Maryi oferuje nam klucz do
osobistej i społecznej przemiany, której żaden święty ani
szlachetny lider nie może dokonać z tego powodu kiedy na
Nią się popatrzy i zrozumie kim Ona jest, że jest Matką
Boga, naszą duchową Matką i doskonałym pomostem
pomiędzy niebem a ziemią.
Opcja Maryi jest to bardzo prostą opcją, bierzesz z wiarą do
ręki różaniec, albo odprawiasz inne Maryjne modlitwy i
nabożeństwa, aby naśladować i być blisko najpotężniejszej
kobiety świata.

Odnaleźć prawdziwą Maryję
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Dla niektórych różaniec może być za prosty i nie będą się na
nim modlić. Dla innych różaniec może być wyzwaniem i
dopiero jak regularnie zaczną się na nim modlić, wtedy
prowadzi ich to do zmiany i nastawienia do Maryi. Dla innych
znowu, którzy mieli konflikty z ziemskimi matkami jest nieraz
bardzo trudno zaufać Matce niebieskiej. Pomimo tego
wszystkiego my zapominamy na własną zgubę, że Maryja w
historii ludzkości objawiła ludzkości swoją miłość i
wstawienniczą moc. Pomyślcie o Guadelupe, Lourdes i
Fatimie.
To opcja prosta, ale nie sztuczna. Dlatego trzeba nam iść za
ta opcją, aby uratować siebie.

Poniedziałek – 8 sierpnia, św. Dominika
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Maggie Budz w dniu
urodzin
7:00pm Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
Wtorek – 9 sierpnia, św. Teresa Benedykta (Edyta Stein)
8:00am +Elżbieta Kardasz w 2 rocz. śmierci
7:00pm +Przemysław Grzymała w 7 rocz. śmierci
Środa - 10 sierpnia
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Sławomir Borawski
Czwartek - 11 sierpnia, św. Klary
8:00am O dar wiary i wszelkie łaski dla Aleksandry Kania
7:00pm +Stanisław Masoń w rocz. śmierci
Piątek - 12 sierpnia
8:00am +Iwona Klich w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Eugeniusz Wróbel
Sobota – 13 sierpnia
8:00am ++Anna i Stanisław Lenart
9:00am +Wiesław Burda
XX Niedziela Zwykła - 14 sierpnia
6:00pm (sobota) +Leokadia Kogut
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Wojciecha
Bykowskich w 35 rocz. ślubu
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Józefa
Cudzich w 53 rocz. ślubu
9:00am +Jasław Kopacz
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Pawła
Rzeszutek w rocz. ślubu
1:00pm ++Bożena i Stefan Wieczorek
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm +Edward Pieczonka

7 sierpnia

Pierwsze czytanie: Mdr 18, 6-9
Drugie czytanie: Hbr 11,1-2. 8-19
Ewangelia: Łk 12,32-48

XIX Niedziela Zwykła
Opcja Benedykta

Jeśli chcemy przeżyć, musimy wrócić do korzeni naszej
wiary, zarówno w myśleniu, jak i w praktyce. Musimy być
kościołem bez żadnego kompromisu, nie bacząc na to, ile
nas to będzie kosztowało. Potrzebujemy nowego św.
Benedykta, lidera, który nam pokaże drogę do życia w
tradycyjnych wspólnotach, które będą w stanie przeżyć
próbę obecnego czasu.
Chrześcijanie żyją obecnie w czasie podjęcia decyzji.
Wybory jakie dziś dokonamy będą miały konsekwencje na
następne pokolenia, na nasz naród, na naszą cywilizację.
Pan Jezus obiecał, że bramy piekielne nie zwyciężą
Kościoła, ale nie obiecał, że piekło nie zwycięży Jego
Kościoła na Zachodzie. To zależeć będzie od wyborów,
jakich dzisiaj dokonamy.
O co musimy zapytać? Czy nie za daleko poszliśmy na
kompromis ze światem i w wyniku tego poszliśmy również na
kompromis z naszą wiarą. I dlatego uważamy, że zasady
wiary nas nie obowiązują.
Czy można zatrzymać fale bezbożnictwa i świeckości? Czy
powódż da się zatrzymać? Ona musi przejść. Co jest
ratunkiem na powódź - zbudować arkę i dopiero jak woda
opadnie postawić na ziemi mocną stopę, by wszystko
odbudować. Zobacz to na przykladzie upadku cesarstwa
rzymskiego.
Historia św. Benedykta, jego maksyma - żyj prostym
życiem poświęconym Jezusowi. (simple life consecrated to
Jesus) Co robią ludzie za przykładem Benedykta opuszczają zepsuty świat i zakładają wspólnoty zakonne.
Chcą zasad życia, które ofiaruje zakon. Tak odrodziła się
cywilizacja. Przez młodych Włochów, którzy nie chcieli nic
innego, jak tylko szukać Boga i służyć Mu.
Filozof Alasdair MacIntyre napisał książkę "After Virtue" w
której porównał obecną sytuację do upadku cesarstwa
rzymskiego na Zachodzie. Argumentuje tam, że Zachód
opuścił zasady i tradycje życia w cnocie, a poszedł w
kierunku relatywizmu, który zalewa współczesny świat,
tak, jak to robi powódź. Nie jesteśmy więcej rządzeni
prawami wiary i rozumu, ale emocjami. Jak buduje się
obecne społeczeństwo: odrzuca obiektywne i moralne
zasady, odrzuca jakiekolwiek religijne zasady, oprócz
tych, co sobie sam człowiek wybierze. Odrzuca
przeszłość jako coś niewłaściwego i niepasującego
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obecnie. Dystansuje się od wspólnoty i od zobowiązań
społecznych.
Co jeszcze zauważył ten autor, że mimo bogactwa i
ogromnie rozwiniętej myśli technologicznej, my żyjemy pod
barbarzyństwem, chociaż tego nie uznajemy. Nasi
naukowcy, sędziowie, uczeni, pisarze - oni wszyscy są
wciągnięci w pracę polegającą na zdemolowaniu naszej
wiary, naszej rodziny, naszego rodzaju ludzkiego.
Zobaczmy jak barbarzyńcy przyszli do Rzymu i jak go
zniszczyli. Według tego autora rzymski system zaszedł tak
daleko, że nie udało się go już uratować. Św. Benedykt
właściwie ocenił Rzym. Bardzo mądrze postąpił zaczynajac
nową wspólnotę, której zasady, będą mogły podtrzymać
wiarę, mimo czekających prób i doswiadczeń.
Dzisiaj trzeba wrócić do św. Benedykta i jego myśli. To
on uczył, że w życiu trzeba się kierować rozumem i żyć
według cnót.

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 $42.759.00.
Zostało do zebrania $2,841.00

Donacje: niedziela - 07/17/2022:
•
•
•
•

Składka: $7,898.00
Spłata długu: $15,526.00
Pledges: $410.00
Kawiarenka: $700.00

Donacje: niedziela - 07/24/2022:
•
•
•
•
•

Składka: $7,234.00
Spłata długu: $15,467.00
Pledges: $80.00
Kawiarenka: $439.00
Kwesta Diecezjalna CMAA: $4,565.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają: w niedzielę,
7 sierpnia: Tomasz Kołodziej; w niedzielę: 14
sierpnia: Sebastian Gondek, Nathaniel
Kostecki, Anthony Ozga; w niedzielę, 21
sierpnia: Antoni Konrad Krol; w sobotę, 27
sierpnia: Sacha Najduch, Jakub Kazimierz Lichon; w
niedzielę, 4 września: Kacper Jan Buczynski; w sobotę, 10
września: Lionid Grudakov; w sobotę, 17 września: Olivia
Brzozko; 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
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 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: Sylwia Biedron i Dawid
Knurek, Michelle Mazurek i Kamil Swiech; 17 września:
Magdalena Zadlo i Dawid Kurek; 24 września: Justyna
Kulach i Damian Kudra; Paulina Mlynarczyk i Daniel Nawara;
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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 Piątek Miesiąca

W piątek, 5 sierpnia, przypada Pierwszy
Piątek Miesiąca.
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz.
8am.
• Po południu od 3pm do 8pm.

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.

• Szukam krawcowej do szycia odzieży damskiej, Kontakt:

Bezpłatne porady prawne

• Szukam mieszkania do wynajęcia od zaraz: dwie lub jedna

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.

Barbara (630)613-9522.

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

(773)682-0104.

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.

