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. Paweł Marek SChr - wikariusz
ks. Maciej Koczaj SChr - rezydent
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 Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze
i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego.
A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia,
to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc,
a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O Zbawicielu świata,
Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapominisz
o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski
zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele
zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego... (1265)
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XXV Niedziela Zwykła - 18 września
6:00pm (sobota) +Adam Ocytko
6:00pm (sobota) ++Wiesław i Teresa Łoniewscy
7:00am +Sabina Snarska w 1 rocz. śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Danuty Siudek z ok. urodzin
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Ignasia z ok. 7
urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alicji i
Mirosława Tarka z ok. 55 rocz. ślubu
1:00pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Antoni Folcik
Poniedziałek – 19 września
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
7:00pm +Jerzy Łagowski w 11 rocz. śmierci i +Zofia
Łagowska
7:00pm +Aniela i Jan Szydłowski
Wtorek – 20 września, św. Andrzeja Kim i Towarzyszy
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00am O uzdrowienie i szczęśliwy przebieg operacji dla
Agnieszki
7:00pm +Wiesław Bartnicki
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Filipa z ok. urodzin
Środa - 21 września, św. Mateusza, Ap.
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Stanisław Średnicki
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Żurek w
rocz. urodzin
Czwartek - 22 września
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Amelii i Honoraty
Rechul z ok. 6 urodzin
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla rodziny Doroty i
Adama
7:00pm +Jan Wójcikowski
Piątek - 23 września, św. Pio
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
dary Ducha Św. dla Stephanie w dniu urodzin
8::00am O zdrowie dla Murali Koszuli
7:00pm +Hieronim Milewski w 4 rocz. śmierci
Sobota – 24 września
8:00am +Eugeniusz Wróbel
9:00am For blessings for Rubi Garfias
XXVI Niedziela Zwykła - 25września

6:00pm (sobota) ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
7:00am ++Wincenty Górz i ks. prałat Tadeusz Wincenciak
9:00am +Teresa Otfinowska w rocz. śmierci
11:00am +Bolesław Hałabis
1:00pm +Dominik Świderski w 2 rocz. śmierci
1:00pm +Kazimierz Wiatr
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety
Cieślak

18 września

Pierwsze czytanie: Am 8, 4-7
Drugie czytanie: 1 Tm 2, 1-8
Ewangelia: Łk 16, 1-13

XXV Niedziela Zwykła - Łk 16,1-13

W życiu duchowym trzeba być obrotnym, tak jak w życiu
ziemskim. Dlaczego, bo tak nas uczy Chrystus w
przypowieści o obrotnym rządcy (Łk 16, 1-8). Jaki płynie
morał z tej przypowieści: tak jak rządca trwoniący majątek
pana był przebiegły i obrotny, aby mieć z czego żyć na
starość, tak każdy chrześcijanin powiniem być obrotny, aby
zarobić na swoje zbawienie.
Jak my możemy zarobić na swoje zbawienie? Odpowiedź
jest bardzo prosta: uwierzyć w Boga i praktykować zasady
wiary. Francuski filozof Blaise Pascal pisał: "Mam taką
naturę, że nie umiem wierzyć. Bóg jest, albo Go nie ma. Nic
nie jest pewne. Wedle szans gry powinieneś sobie zadać
trud szukania prawdy. Jeśli bowiem umrzesz, nie
ubóstwiwszy prawdziwej istoty, jesteś zgubiony. Są dwa
rodzaje osób godne miana rozumnych: ci, którzy służą Bogu
całym sercem, bo Go znają, i ci, którzy szukają Go całym
sercem, bo Go nie znają. Czy znam mojego Boga? Czy mu
służę?”
Św. Teresa z Kalkuty w jednym ze swoich przemówień
powiedziała: "Na ulicach Kalkuty dzięki miłości i czułości
naszych sióstr pozbieraliśmy około 46 tysięcy chorych, z
których połowa powróciła do Boga. Przypominam sobie
pewnego człowieka, który przyszedł nas odwiedzić i nie
mówiąc ani słowa skierował się do sektora kobiet. Podszedł
do siostry, która myła chorą, oblepioną brudem i robactwem.
Popatrzył na ręce, twarz i oczy siostry i nagle pojął miłość
Boga, która objawiła się w jej gestach. Powiedział mi potem:
przyszedłem ze złością, odchodzę z obecnością Boga w
moim sercu. Zobaczyłem miłość Boga w spojrzeniu tej
siostry, która opiekowała się chorą, tak jakby opiekowała się
samym Chrystusem.”
Czy znam mojego Boga? Czy pragnę Mu służyć? Postaraj
się zarobić, zarobić na swoje zbawienie. ks. Andrzej
Maślejak SChr, proboszcz
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W Ewangelii na 25 niedzielę Roku C Chrystus daje

nam wskazówki jak powinniśmy żyć. Jakie to są wskazówki:
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy,
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Druga wskazówka - Żaden
sługa nie może dwom panom służyć. Trzecia wskazówka Nie możecie służyć Bogu i mamonie.( Łk16, 10-13)
Na tle tej Ewangelii przeczytajmy dalsze duchowe
wskazówki, jak się buduje dom na skale, a wiemy, że skałą
jest Chrystus, czyli jak się buduje dom na Chrystusie: Czego
uczyła mnie moja mama: Pamiętaj, żeby nikt przez ciebie nie
cierpiał. Nie kradnij, bo to złe. Nie wolno ci się wyprzeć Boga.
Bądź dobrym człowiekiem.
Kiedy wiara upada - gdy nie jest głoszona z radością,
przekonaniem, gorliwością, gdy nie oferuje się przyjaźni z
Chrystusem.
Jakie mamy prowadzić życie? Św. Paweł w 1Tym 2,2 pisze,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą
pobożnością i łagodnością.
Rola chrześcijanina - Pozwól Chrystusowi, aby cię
przemienił, a potem ty przemieniaj świat. Pomagaj ludziom
budować Królestwo Boże.
Kim jest człowiek? Człowiek jest drogą Kościoła, ma
niepowtarzalną godność, ma swoją duchowość, moralność,
ma swoje podobieństwo do Boga.
Dlaczego trzeba bronić życia? Bo stawką jest obrona naszej
cywilizacji.
Co jest kluczem chrześcijaństwa? Moralna kultura.
Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w
zakamuflowany totalitaryzm.
Czego musimy nauczyć się w życiu? Przeżywać wolność w
szlachetny sposób, czyli musimy nauczyć się wybierać
dobro. Jaki jest związek wolności z prawdą? Bez prawdy
wolność staje się iluzją.
Jaki w swoim życiu popełnia człowiek błąd? Uważa sumienie
za narzędzie słuchania samego siebie, a nie Boga.
Dlaczego w życiu mamy mówić: Boże pobłogosław mi, Boże
pomóż mi, Boże prowadź mnie? Bo tylko Bóg może uczynić
człowieka szczęśliwym.
Rewolucja seksualna - to odrzucenie Boga i ogłoszenie Jego
śmierci. A kto odrzuca Boga, to znaczy ogłasza, że nie ma
żadnego absolutnego dobra. Odrzucenie Boga, to
wypchnięcie Go z życia publicznego. Rewolucja seksualna
została zainicjowana poza Kościołem, ale uderza w Kościół.
Dlaczego niszczy nas zło? Bo odmówiliśmy kochania Boga.
Akt odrzucenia kochania Boga to apostazja.
Dlaczego mamy bronić Kościół? Bo jeśli Kościół porównamy
do sieci pełnej ryb, to w tej sieci są ryby dobre i złe. Bo jeśli
Kościół porównamy do pola, to na tym polu rośnie ziarno, ale
i chwast. Musimy bronić Kościoła, bo w istocie obrona

Kościoła jest obroną Boga. Bo ostatecznie celem tych
ataków, tego oskarżenia wszystkich ludzi Kościoła o
najgorsze rzeczy jest uderzeniem w Boga. Jak patrzą
wrogowie na Kościół, że jest on całkowicie zły i dlatego
trzeba z nim zerwać i zniszczyć go. A kto mówi, że Kościół
jest całkowicie zły? Tak mówi szatan, bo on jest całkowicie
zły.
Czym są zainteresowani ludzie poszukujący? Pogłębioną
religijnością i wzrostem świadomości wiary. Są ludzie, którzy
mówią: Bóg tak, Kościół nie. A tymczasem nie ma religii bez
Kościoła i nie ma Kościoła bez praktyk religijnych. Obecnie
chrześcijaństwo przestaje być chrześcijaństwem
nawykowym, a staje się chrześcijaństwem z wyboru.
Jaka jest główna przyczyna zła na świecie? Jest nią
odrzucenie prawdy o Bogu i akceptowanie kłamstw diabła.
Pieniądze wielu ludzi są używane do walki z Bogiem,
Kościołem i chrześcijańską wiarą.
Co mamy dzięki Kościołowi Katolickiemu? Zdrową naukę o
obowiązkach stanu, szacunek do własności prywatnej i
piękna nauke, że co czynisz, czyń na swój rachunek.
Mamy jedynie chwilę, w której żyjemy, tylko z nią możemy
coś zrobić. A my? Albo żyjemy wspomnieniami, albo
wybiegamy w przyszłość snując plany. Przeszłość i
przyszłość należy do Boga. My możemy działać tylko teraz,
w tym momencie. Dlatego to teraz jest kluczowe. Postaraj się
teraz odrobić lekcję, którą zadał ci Jezus Chrystus.
Kim jest Maryja - jest posłańcem, aby odwrócić mężczyzn i
kobiety od grzechu i doprowadzić do miłości Stwórcy.
Czym jest Ewangelia? To objawienie miłosierdzia Bożego
wobec grzeszników. Św. Augustyn uczy: Bóg stworzył nas
bez nas, ale nie może nas zbawić bez nas. Co więc mamy
czynić, aby się zbawić - uznać nasze grzechy. To wyznanie
grzechów jest wynikiem łaski. Bo to Bóg rzuca światło łaski
na ranę grzechu. Co jest więc konieczną zasadą powrotu do
Boga - uznanie swojego grzechu. Przykładem jest
doświadczenie Dawida. Dlatego Dawid upomniany przez
proroka Natana woła: Uznaję bowiem nieprawość moją, a
grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie
zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed Tobą.
Co jest przyczyną utraty naszej pobożności - nasze grzechy.
Musimy zatroszczyć się, żeby nas nie opuszczała nasza
pobożność. Ta pobożność ma się przejawiać w naszej
modlitwie i apostolstwie.
Co radziła Matka Boża Benedykcie, której się objawiła w
Laus we Francji: Bądź cierpliwa. Obowiązki wykonuj chętnie,
nie noś nienawiści do wrogów. Kiedy człowiek jest radosny,
wszystko co robi jest przyjemne dla Boga. Kiedy człowiek się
złości, nie robi niczego, co się Bogu podoba.
Są ludzie, którzy mówią, że Maryja nie jest nam potrzebna.
Nie jest ważne co ludzie mówią, ale co mówi sama Maryja:
Moje Niepokalane Serce zwycięży.
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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

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę;
25 września: Alicja Blachut; Roman David
Pekala; Maya Subotowicz; Adrian Korona.
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 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/.

Oaza Dzieci Bożych

Donacje: niedziela - 09/11/2022:

S. Magdalena i s. Małgorzata zapraszają dzieci na
spotkanie Oazy Dzieci Bożych.
22 września zapraszamy dzieci od 6 do 10 lat, a
29 września dzieci od 11 do 14 lat.
Spotkania odbywają się w Centrum Pastoralnym od godz.
6:30pm do 8pm, co drugi czwartek dla każdej grupy.

•
•

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.

Dotychczas zebraliśmy $43,258.00.
Zostało do zebrania $2,342.00
Składka: $8,489.00
Spłata długu: $5,744.00
• Pledges: $90.00
• Kawiarenka: $600.00
• PayPal od 7 lipca do 14 września: $1,453.11

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

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. Proszę zapukać w okno, by wejść.
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Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają przy
Pikniku, wszystkim naszym Parafianom i
Gościom, że są z nami, a nade wszystko bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom
Iwanski Masonry
Kings Hall Banquets
Jolanta and Marek Gracz
Jolanta and Marek Smoter
Advanced Cabinets Corp
PLUS LLC - Katarzyna
Jankowski, tłumacz
przysięgły
Damian's Remodeling
Golgroup Excavating, LLC
One Stop Insurance Beata Nitecki
Polsko-Słowiańska Unia
Kredytowa
Alex Deli
Allegra Banquets
Allstate, Renata Kapica
Alpha Truck Driving School
INC
Andy's Deli
Baranowski Bakery
Barbaras Del
Doma, Roselle
Dr Michael Lebiecki Sparkling Dental
Dr Bożena Ścigacz
Farmers Insurance - Anna
Lebiecka Helma

Hannas Bakery
Helen's Deli
KD MARKET
Kolatek Bakery
Lowell Foods
Ludwig Dairy
Montrose Deli
Olympia Bakery
Saladmaster - Pawel
Wiktorko
Spine Arc INC
Ewa's Deli, Bloomingdale
Smakowski Bakery
AV Unique Style Boutique,
Anna
Faltax Accountin Services
Velvet Bakery
Opolska Restaurant
Luxahaus and Beyond
Camelot Banquets
Hunter Restaurant
Hair by Aldona Beauty for
You Salon
Wioletta and Piotr Smoter
Dr Monika Tyszkowski
Pan Ryszard Chłopek
Państwo Mucek
Animowi Darczyńcy

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.

Szlachetna Paczka USA

• Praca w Itasca do 89 letniej pani chodzącej od poniedziałku do

piątku na 4-6 godzin. Kontakt: Jacek (630)330-4793.
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Oaza Dzieci Bożych

Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które
odbywają się w czwartki o godz. 6:30pm 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. 6pm7:00pm 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.

