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. 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

O mój Jezu, jak trudno jest znosić tego rodzaju cierpienie: gdy ktoś jest dla nas
nieżyczliwy i zrobi nam jakąś przykrość, mniej mnie boli, ale unieść nie mogę
tego, jeżeli ktoś okazuje mi swą życzliwość, a rzuca kłody pod nogi na każdym
kroku. Jak wielkiej potrzeba woli, aby taką duszę kochać dla Boga. Nieraz
dusza musi się posunąć aż do heroizmu, aby taką duszę kochać tak, jak Bóg
tego żąda. Gdyby się z nią miało rzadko stosunek, to łatwiej by się to zniosło,
ale jeżeli się żyje razem i doświadcza się tego na każdym kroku, wymaga to
wielkiego wysiłku. (1241)
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30 rocz. ślubu
XX Niedziela Zwykła - 14 sierpnia
6:00pm (sobota) +Leokadia Kogut
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Józefa
Cudzich w 53 rocz. ślubu
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Wojciecha
Bykowskich w 35 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
Poniedziałek – 15 sierpnia, Wniebowzięcie NMP
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów
12:00pm W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii Johanson w
dniu Imienin
Wtorek – 16 sierpnia
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Anety Krupa z ok. urodzin
7:00pm ++Marianna i Aleksander Gęśliccy
Środa - 17 sierpnia
8:00am +Helena Stanmazuch i za zmarłych z rodziny
Dorotkiewicz
7:00pm +Wacław Kiercnowski w 12 rocz. śmierci
Czwartek - 18 sierpnia
8:00am +Zofia Bagińska i za zmarłych z rodziny Perlejewski
7:00pm ++Andrzej i Stanisław Malinka

Piątek - 19 sierpnia
8:00am +Wiesław Burda
7:00pm +Franciszek Mentel w 41 rocz. śmierci i +Helena
Mentel
Sobota – 20 sierpnia, św. Bernarda
8:00am +Aleksander Topolski
9:00am +Franciszek Sobczak
XXI Niedziela Zwykła - 21 sierpnia
6:00pm (sobota) +Krzysztof Wysocki w 18 rocz. śmierci
7:00am +Piotr Domalik
9:00am ++Anna i Stanisław Ziejka
11:00am +Ilona Bukowska w 6 rocz. śmierci
1:00pm Dziękczynna z okazji 35 rocz. ślubu Bernadety i
Władysława Wojnowskich
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Anny i Wojciecha Osowskich z ok.

14 sierpnia

Pierwsze czytanie: Jr 38, 4-6. 8-10
Drugie czytanie: Hbr 12, 1-4
Ewangelia: Łk 12, 49-53

XX Niedziela Zwykła - Łk 12,49-53
Ogień i wymagania

W czasie wizyty św. Jan Pawła II na Jasnej Górze w 1983
roku padły znamienne słowa, skierowane do młodzieży w
czasie Apelu Jasnogórskiego: „Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Czemu ma służyć
stawianie wymagań? Mądry wychowawca odpowie, że
prawidłowemu rozwojowi, ponieważ każą one iść do przodu i
pokonywać napotykane przeszkody i trudności.
Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być
nieustannie podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię
możemy zobaczyć w ogniu olimpijskim, który jest wzniecany
przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery
w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta
olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym
biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928
roku, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936 roku. Na
koniec ogień niesiony w pochodni przybywa do miastagospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia
zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały czas
trwania zawodów.
Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak zdarzyło się
to trzykrotnie w wyniku oberwania chmury czy problemów
technicznych. Podobne niebezpieczeństwo grozi płomieniowi
wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność lub
zupełnie zagasnąć pod wpływem trudnych wydarzeń
życiowych czy własnych zaniedbań, które mają wpływa na
osłabienie wiary.
Wiara, która jest dynamizmem otrzymanym na chrzcie, nie
jest wolna od znaków zapytania czy różnego rodzaju
wątpliwości. Częsta bywalczyni jednego z forów
internetowych napisała m.in.: „Niepokoi mnie jakość mojej
wiary. To, że moja wiara jest słaba, że nie potrafię dawać
świadectwa. Staram się kierować w życiu wiarą, ale widzę,
że postępuję nie tak jak powinnam – jaka jest wola Boża,
chociaż nie wiem często jak powinnam. Niepokoi mnie, gdy
widzę, że ktoś czyni coś niezgodnego z przykazaniami, ale
nie umiem podjąć tematu, porozmawiać z kimś o tym tak,
aby go do Boga przybliżyć. Staram się kierować w życiu
katolickimi zasadami, ale coraz wyraźniej widzę, że to, co dla
mnie jest oczywiste, nie jest oczywiste dla innych, nawet dla
tych, którzy chodzą do kościoła co niedzielę”.
Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu,
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stawianiu pytań, jak i poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek
wiary powinien mieć również odwagę i żar Ducha Bożego,
aby żyć wiarą na co dzień. Andrea Bocelli, najpopularniejszy
tenor świata a jednocześnie człowiek głębokiej wiary, wyznał
w jednym z wywiadów prasowych: „Sądzę […], że każdy z
nas ma wielki przywilej, ale i konkretny obowiązek bycia
żywym, pulsującym i pełnym radości świadkiem wiary
chrześcijańskiej. Mało tego, mamy ją nieść, gdzie tylko
możemy, poprzez przykład życia i propozycję dzielenia się z
innymi, dawania siebie”.
Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań
sobie i innym. Wzorem jest dla nas Syn Boży, który jako
największe kryterium pozostawił nam miłość do końca.
Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem,
by zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi.
Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy każdego dnia będziemy
pogłębiali naszą osobistą więź z Jezusem. ks. Leszek
Smoliński

Poniedziałek – 22 sierpnia, MB Królowej Aniołów
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów parafii
7:00pm +Jan Wojcikowski
Wtorek – 23 sierpnia
8:00am +Jan Łabuda
7:00pm +Maria Magdalena Stec w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Konrad Pajor w 1 rocz. śmierci
Środa - 24 sierpnia, św. Bartłomieja
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
Czwartek - 25 sierpnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Damiana Rechul w 36
rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Kasi Szkaradek z ok.
20 urodzin
Piątek - 26 sierpnia, MB Częstochowskiej
8:00am +Wiesław Merchut w rocz. śmierci
8:00am ++Filip i Wiesława Skibińscy
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Grażyny i Adama Mucek w rocz. ślubu
Sobota – 27 sierpnia, św. Moniki
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Gabrieli z ok. 20
urodzin
9:00am +Wiesław Burda
XXII Niedziela Zwykła - 28 sierpnia
6:00pm (sobota) +Genowefa Dojka
7:00am +Anna Czyńska w 1 rocz. śmierci

9:00am O Boże błogosławieństwo dla Kingi i Mariusza z ok.
15 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski
11:00am ++Jadwiga i Stanisław Grzybowski
1:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy i
Sylwestra oraz dla rodziny
1:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże dla Bożeny i
Sławomira Michalak z ok. 40 rocz. ślubu
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm O Boże błogosławieństwo dla Aleksa Bozowskiego z
ok. 7 urodzin

21 sierpnia

Pierwsze czytanie: Iz 66,1 8-21
Drugie czytanie: Hbr 12, 5-7.11-13
Ewangelia: Łk 13, 22-30

XXI Niedziela Zwykła - Łk 13, 22-30
Na arenie zmagań

Dzisiejsza liturgia słowa podejmuje temat drogi do nieba,
czyli „sposobu” w jaki możemy i powinniśmy się tam dostać.
Co robić, jak żyć, aby przekroczyć bramy nieba, przez które
wielu ludzi będzie chciało przejść? Wypowiedź Jezusa,
zanotowana przez św. Łukasza, jest naznaczona atmosferą
pewnej rywalizacji, wysiłku i napięcia między ludźmi, którzy
chcą dostąpić zbawienia. Okazuje się, że efekt, tej
„rywalizacji” będzie zaskakujący: „Oto są ostatni, którzy
będą pierwszymi i pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
Samo słowo „rywalizacja” i zdobywanie miejsc natychmiast
kojarzy się nam ze współzawodnictwem sportowym, w
którym bez większych problemów można wskazać, kto jest
pierwszy, a kto ostatni. Już samo uczestnictwo w zawodach
jest wyróżnieniem dla sportowców, pewną formą nagrody i
uwieńczeniem ich kilkuletniej pracy. Są także inne
mistrzostwa, w których uczestniczy ponad miliard
zawodników! Nie są to igrzyska sportowe, lecz „mistrzostwa
duchowe” – „Boże igrzyska”, w których uczestniczą
mieszkańcy wszystkich „narodów i języków”. Izajasz w
prorockiej wizji opisywał, że uczestnicy tych „igrzysk”
przybędą „na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i
na dromaderach". My natomiast, ludzie żyjący w XXI w.,
opieramy się już nie tylko na prorockiej wizji, ale na faktach
z własnego życia.
Dla każdego chrześcijanina, osobistym momentem
inaugurującym „duchowe mistrzostwa” stanowi chrzest. To
tak, jak byśmy zostali powołani do „olimpijskiej
reprezentacji”. Od tego momentu mam pełne prawo i szansę
na zdobycie nagrody. Jest to nagroda dużo trwalsza od
olimpijskiej sławy, majątku czy złota. Nagrodą „mistrzostw
duchowych” jest wieczność, szczęście, którego smak
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zaczynamy poznawać już w trakcie ziemskiego życia. I ta
obietnica zbawienia obejmuje wszystkich bez wyjątku.
Nie jest to jedyna różnica między mistrzostwami duchowymi,
a sportowymi. O ile w sportowych liczy się szybkość, to w
duchowych ważna jest umiejętność zatrzymania i
systematycznego wsłuchiwania się w głos swojego
sumienia. Mistrzostwa sportowe są kolorowe i widowiskowe,
wręcz momentami krzykliwe. Duchowe zaś prezentują się
na zewnątrz bardziej skromnie, ale w tej skromności ukryte
jest prawdziwe dobro i szczera radość. Każdy sportowiec
ociera się przynajmniej o chwilową sławę i zysk, natomiast
w codzienność chrześcijanina wpisana jest ofiara, służba i
poświecenie. Stąd dużo łatwiej jest o zniechęcenie i
rezygnację. Być może dlatego słowa Listu do Hebrajczyków
brzmią jak pocieszenie: „wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe
kolana! Proste czyńcie ślady nogami… Bóg obchodzi się z
wami jak z dziećmi”. W duchowych zmaganiach
najważniejsze jest nie to, co zewnętrzne i widoczne dla oka,
tutaj liczy się wnętrze „zawodników”, które najlepiej zna sam
Bóg – sprawiedliwy Sędzia.
Chcąc zdobyć medal, sportowcy codziennie przynajmniej
przez kilka godzin pracują ze swoim trenerem. Będąc
chrześcijaninem, jestem „zawodnikiem igrzysk duchowych”.
Skoro doba ma 96 kwadransów, to ile z nich poświęcam na
mój kontakt z Bogiem? Czy ja w ogóle walczę o niebo?
Nieba nie zdobywa się bowiem przy okazji, o nie trzeba
świadomie zabiegać. ks. Leszek Smoliński
Oratorium dziękczynne za dar macierzyństwa
Maryi, Matki i Królowej i naszych matek
odbędzie się w sobotę 27 sierpnia, po Mszy św. o
godz. 6:00pm
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 21W411 Sunset
Ave w Lombard.
Z tej okazji zostanie wydrukowany specjalny program,
w którym zostaną umieszczone imiona naszych matek
(żyjących oraz zmarłych)
Prosimy wyraźnie napisać imiona i nazwiska matek
na kopertkach i zwrócić je najpóźniej w niedzielę
21 sierpnia.
Wstęp wolny - Serdecznie zapraszamy !!!

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 $42,759.00.
Zostało do zebrania $2,841.00
Donacje: niedziela - 07/31/2022:
•
•
•

Składka: $7,045.00
Spłata długu: $6,097.00
Kawiarenka $500

Donacje: niedziela - 08/07/2022:
•
•
•
•

Składka: $8,698.00
Spłata długu: $15,800.00
Pledges: $450.00
Kawiarenka: $600.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają: 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 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
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Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 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; 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/.

Wniebowzięcie NMP - 15 sierpnia
Jedna
z
trzech
największych
uroczystości
maryjnych
jest
Wniebowzięcie NMP.
Jest to uroczystość obowiązująca.
Msze św. w tym dniu odprawione
będą o godz: 8am, 12pm i 7pm.
W Polsce i wielu krajach europejskich
dzień ten jest często nazywany
świętem Matki Bożej Zielnej. W
kościołach święci się wówczas zioła,
kwiaty i snopy dożynkowe.

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.

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.

• Praca w Itasca, opieka dla 89 letniej pani, chodzącej od

poniedziałku do piątku od 4-6 godzin dziennie. 630 330 4793
Jacek.
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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.

