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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 Boże wielkiego miłosierdzia, któryś odwrócił wzrok swój święty od aniołów
zbuntowanych, a zwrócił ku człowiekowi skruszonemu, niech będzie cześć i chwała
niezgłębionemu miłosierdziu Twemu, o Boże, nie gardzisz sercem uniżonym.
Jezu mój, pomimo tych łask Twoich czuję, że natura moja uszlachetnia się, ale nie
zamiera całkowicie, a więc czujność moja jest ustawiczna. Walczyć muszę z wielu
błędami, przecież wiem, że sama walka nikogo nie poniża, ale tchórzliwość
i upadek.
O miłosierny Boże, który mi jeszcze żyć pozwalasz, daj mi moc, abym mogła żyć
życiem nowym, życiem ducha, nad którym śmierć nie ma władzy. I odnowiło się
serce moje i zaczęłam życie nowe, już tu na ziemi - życie miłości Bożej. Wszelako
nie zapominam, że jestem słabością samą, jednak nie wątpię ani na chwilę w pomoc
łaski Twojej, o Boże. (1339-1344)
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XXXI Niedziela Zwykła - 30 października
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i
błogosławieństwo dla Katarzyny w dniu 50 urodzin
7:00am +Bronisława i Mirosław Popławscy oraz ++Walerian
i Marek Bykowscy
9:00am +Bolesława w 6 rocz. śmierci
11:00am ++Halina Kowalska, Helena, Kazimierz
Antoniewicz
1:00pm ++Bolesława i Piotr Rachwalski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm ++Waldemar Gizela i Józef Meler w rocz. śmierci
oraz Maria Churska
Poniedziałek – 31 października
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
8:00am ++Janina i Czesław Jaroszyńscy
7:00pm Za zmarłych z rodziny Klimaszewskich,
Zakarzeckich i Chrzanowskich
Wtorek – 1 listopada, Wszystkich Świętych
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
12:00pm Za zmarłych kapłanów i braci Towarzystwa
Chrystusowego
4:00pm ++Marianna i Aleksander Gęśliccy
7:00pm ++Marianna, Emil i Daniel Masłowski i za zmarłych
z rodziny Masłowskich
Środa - 2 listopada, Dzień Zaduszny
8:00am Za zmarłe Siostry Misjonarki i za zmarłych z rodzin
Sióstr Misjonarek
12:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm +Stanisław Włosek junior
7:00pm Za zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Bargielskich i
Mierzejewskich
Czwartek - 3 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Teresa Bierdzik
7:00pm Dziękczynna z ok. 6 urodzin Nikodema Powroźnik
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
Piątek - 4 listopada, I Piątek Miesiąca, św. Karola
Boromeusza
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am Za zmarłych z rodziny Kocik, Załęskich, Sawickich,
Strąk i Szloch
7:00pm +Przemysław Grzymała

Sobota – 5 listopada, I Sobota Miesiąca
8:00am +Zofia Staniszewska w 20 rocz. śmierci
9:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
XXXII Niedziela Zwykła - 6 listopada
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata

7:00am +Stefania Gołębiowska
9:00am Za zmarłych z rodziny Stano i Ogorzałek
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne
1:00pm +Józef Dziadkowiec
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach

30 października

Pierwsze czytanie: Mdr 11,22-12,2
Drugie czytanie: 2 Tes 1,11-2,2
Ewangelia: Łk 19,1-10

XXXI Niedziela Zwykła - Łk 19,1-10

Opis nawrócenia bogatego celnika Zacheusza ukazuje nam
jak Pan Bóg zmienia życie człowieka. Wiadomość o
przybyciu do Jerycha Mistrza z Nazaretu rozeszła się po
mieście lotem błyskawicy. Ludzie pragnęli spotkać się z
Chrystusem. W tym ludzkim tłumie znalazł się również
bogaty Zacheusz. Z Ewangelii pamiętamy, co Chrystus
powiedział na temat ludzi bogatych, że "łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść
do Królestwa Niebieskiego". A jednak łaska Boża dotknęła
Zacheusza. Wspiął się na drzewo, a mógł przecież
powiedzieć, "nic nie widzę, idę do domu". Jak człowiek
pragnie spotkać się z Bogiem, to nie zraża się trudnościami
tylko próbuje je pokonać i wznieść się ponad nie. Wspinanie
się jest w życiu człowieka znakiem walki duchowej. Bądźmy
świadomi, że czymś najważniejszym jest nieustanne
prowadzenie walki duchowej ze zniechęceniem.
Najważniejsze, to staranie się, aby w naszym życiu nie było
zbyt wielu ukłonów względem kłamstwa, ale odważne stanie
na straży prawdy, sprawiedliwości i miłości. Chrystus
zobaczył dobrą wolę Zacheusza i dlatego zagościł w jego
domu. Jak człowiek zaprosi Boga do siebie, to owocem
takiego spotkania jest wejście na drogę nowego życia.
Co dla Zacheusza oznaczało wejście na drogę nowego
życia? Było to rozliczenie się ze swoją grzeszną
przeszłością. Dlatego będąc świadomy ile ludzi wykorzystał i
oszukał, do Chrystusa powiedział: "Panie, oto połowę
mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie". Zobaczmy, owocem
prawdziwego nawrócenia jest zawsze żal za popełnione zło
oraz naprawienie i wynagrodzenie wyrządzonych krzywd.
Historia Zacheusza jest również naszą historią. Uczyńmy to
samo, co uczynił Zacheusz, aby być bliżej Boga.

Zacheusz a sprawa pieniedzy
Kto

jest

właścicielem

twoich

ciężko

zarobionych
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pieniędzy? Jest nim Bóg. Czy masz świadomość, że nie
jesteś właścicielem swoich pieniędzy, tylko ich zarządcą? To
samo z talentami, które masz? Pieniądze i talenty nie są
twoje, są Boga, a ty jesteś odpowiedzialny za to, by je
pomnażać i rozwijać. O czym świadczy nasz stosunek do
pieniędzy - o naszym życiu duchowym. Jakie tu trzeba
postawić pytanie - Czy pozwalasz Jezusowi na to, by
współdecydował o tym, na co wydajesz swoje pieniądze?
Jak Biblia patrzy na sprawę pieniędzy - przypomnij sobie
stworzenie człowieka - jaką Pan Bóg dał instrukcje Adamowi
i Ewie? Nazywajcie, czyli nadawajcie imię, zarządzajcie,
pomnażajcie, działajcie, bądźcie kreatywni. Myślenie
światowe opiera się na zasadzie - jeśli dasz to stracisz, a
myślenie Boże - jeśli dasz to zyskasz - Co zyskał
Zacheusz? Bóg zawsze odda człowiekowi to, co zasieje.
Kim więc jest człowiek? Dzięki łasce Bożej
chrześcijaninem, sądząc z czynów - grzesznikiem, z
powołania - pielgrzymem ku Bogu... Ks. Andrzej Maślejak
SChr, proboszcz

Podziękowanie za zorganizowaie 25-lecia
powstania naszej Parafii

Tydzień temu dziękowaliśmy
Panu Bogu za 25 lat istnienia
naszej Parafii. W dalszym ciagu
trwamy w tym dziękczynieniu i prosimy Najwyższego Pana o
blogosławienstwo na dalsze lata.
W sposób szczególny pragniemy podziękować: księdzu
biskupowi Ronaldowi Hicks, ks. prowincjałowi Jackowi
Walkiewiczowi, ks. Adamowi Bobola, budowniczemu
kościoła i wszystkim Księżom, Siostrom Misjonarkom, panu
konsulowi Pawłowi Zyzak, wszystkim Gościom i Wam drodzy
Parafianie.
Naszym księżom wikariuszom - ks. Krzysztofowi Janickiemu,
ks. Pawłowi Marek, s. Małgorzacie Polanskiej
za
udekorowanie kościoła razem z Małgorzatą Bugaj, Haliną
Kupiec i Dorotą Kępa, za oprawę muzyczną – panu
organiście Zbigniewowi Blicharz, chórowi parafialnemu,
Scholi - Przyjaciele Miłosierdzia, zespołowi Misericordia,
Scholi dziecięcej Boże Perełki, za wystawę zdjęć z historii
parafii s. Krystianie Pucik, Wojciechowi Zębala i ks.
Krzysztofowi Janickiemu, panu Wojtkowi Zębala dziękujemy
za wydrukowanie jubileuszowego biuletynu i pamiątkowej
widokówki, za video z Uroczystości - Krzysztof Jankowski, za
zdjęcia - Wojciechowi Krzemień, Lektorom i Mnistrantom,
Radzie Parafialnej - pod przewodnictwem Agnieszki
Stankiewicz i Przedstawicielom Organizacji Parafialnych i
Polonijnych, Osobom zaangażowanym w organizacje
Bankietu w Kings Hall, prowadzącym bankiet - Beacie
Niteckiej i Rafałowi Frąckiewiczowi oraz wszystkim
Parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do

zorganizowania Jubileuszowych Uroczystości.

Bóg zapłać wszystkim!
Nowe liturgiczne puszki do rozdawania Komunii

Serdecznie dziękujemy anonimowemu sponsorowi za
ufundowanie nowych liturgicznych puszek do rozdawania
Komunii św. w czasie Mszy św.

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

Dotychczas zebraliśmy $43,688.00.
Zostało do zebrania $1,912.00

Donacje: niedziela - 10/23/2022:

Składka: $9,167.00
Spłata długu: $8,109.00
Pledges: $175.00
Diecezjalne Dzieła Misyjne: $4,199.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

•
•
•
•
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Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę: 6
listopada: Monika Zagol; w sobotę, 12
listopada: Ksavier Patrick Onak; w niedzielę:
13 listopada: Filip Zalewski; w sobotę, 26
listopada: Sofia Anna Shterev.
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.

I Komunia św. w 2023

Informacje na temat I Komunii św. w naszej
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komunia-swieta/.

Bierzmowanie 2023

Informacje na temat Bierzmowania w naszej
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
Inne informacje u ks. Pawła: (331) 425-5859.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 5
listopada: Vivian Martinez i Michael Lacala; 12
listopada: Joanna Borek i Corey Leja.
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/.

Porządki jesienne

W sobotę, 29 października, miało miejsce sprzątanie terenu
wokół kościoła i Centrum Pastoralnego. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy byli z nami. Bóg zapłać.

Bal Wszystkich Świętych

W poniedziałek, 31 października, od
godz. 5pm do 8pm zapraszamy na Bal

Wszystkich Świętych. Po więcej informacji prosimy zgłaszać
się do ks. Krzysztofa: (773)822-9034 lub do s. Gosi: (248)
505-4140.

Wypominki

W przedsionku kościoła wyłożone są kartki z wypominkami.
Prosimy wypisać imiona swoich zmarłych na kartkach,
włożyć do koperty i wrzucić je do koszyka podczas zbierania
kolekty lub przynieść do zakrystii.

Za zmarłych wypisanych w Wypominkach przez cały
listopad codziennie będzie odprawiana Msza św. i będą
one wyczytywane rano w tygodniu po Mszy św.,
a wieczorem i w niedziele przed każdą Mszą św.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny

Msze św. 1 listopada zostaną odprawione o godz. 8am,
12pm, 4pm i 7pm.
• Msze św. 2 listopada zostaną odprawione o godz. 8am,
12pm i 7pm.
•

Dar odpustu - co to jest odpust

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej
za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje
go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa
i świętych” (KKK 1471).
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę
w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu
Zadusznym możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać
odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz
w czyśćcu cierpiących.
Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać
odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli
modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny
możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu
zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię św.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy
w intencjach bliskich Ojcu św.

Odpust za siebie lub zmarłego

Odpust cząstkowy lub zupełny możemy ofiarować
za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie.
Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących,
ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie
dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki
wymagane do otrzymania odpustu.

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Czuwanie zaduszkowe

Zad uszko we Czu wanie , kt ó re
rozpocznie się w sobotę 5 listopada,
o godz. 7:30pm. To modlitewnoadoracyjne czuwanie pragniemy
ofiarować w intencji zmarłych przy których grobach nie
możemy stanąć fizycznie. Można wysyłać na maila imiona i
nazwiska zmarłych, za których będziemy się modlić w czasie
czuwania (prosimy, by nie pisać imion i nazwisk dużymi
literami poza pierwszą literą).
Mail: parafiabozegomilosierdzia@gmail.com. Zgłoszenia
przyjmujemy do środy, 2 listopada.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

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

I Piątek Miesiąca
W piątek, 4 listopada, przypada I Piątek
Miesiąca.
• Rano od 7:30am do Mszy św. o godz. 8am.
• Po południu od 3pm do 8pm.

Świece na Stół Wigilijny

W niedzielę (5-6 listopada) w naszej parafii
będzie okazja do nabycia świeczki na Stół
Wigilijny, która będzie symbolem naszego
dzielenia się z tymi, którzy czekają na naszą
pomoc. Dochód z ich sprzedaży jest jednym z głównych
źródeł utrzymania dzieła, którym jest Dom Samotnej Matki.
Polecamy się pamięci i modlitwie wszystkich, byśmy nie
ustały w naszej działalności i zawsze były z tymi, którzy są w
potrzebie. Siostry Misjonarki - s. Marta Cichoń MChR

Rękodzieła z Betlejem

W niedzielę, 6 listopada, przedstawiciele katolickiej
społeczności z Ziemi Świętej będą rozprowadzać
ręcznie wykonane figurki religijne z drzewa oliwnego.

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.

Zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi
Zapraszamy Wszystkich, którzy pragną
dokonać Zawierzenia się Panu
Jezusowi przez ręce Maryi. Zawierzenie
odbędzie się 8 grudnia 2022.

Spotkanie organizacyjne w sprawie 33 dniowego
przygotowania się do Zawierzenia odbędzie się w niedzielę,
30 października, po Mszy św. o godz. 7:00pm.
33 dniowe przygotowanie rozpoczynamy od 5 listopada.
Więcej informacji: Dorota (630)835-4824 i Maria (847)4765554.

Poszukuję kierowcy na dojazd do pracy w Downtown
Chicago, w godz. popołudniowych i z powrotem do domu.
Mieszkam w Addison. Kontakt: Maria (773)895-6258
• Sprzedam tanio drzewo do kominka. Kontakt: (630_2291609. Proszę wysyłać wiadomość - sms
• Wynajmę pokój. Jestem emerytem, mam mieszkanie z
dwoma sypialniami w Carol Stream. Kontakt: Marian (630)
935-0549.
•

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Orkiestra Dęta
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. Opiekun: ks. Paweł Marek
SChr

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. Opiekun: ks. Paweł Marek SChr
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.

Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 7pm w Centrum
Pastoralnym. 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”

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”

Apostolat Margaretka

Grupa AA

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.
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.
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. Opiekun: ks. Paweł Marek
SChr

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.

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. Opiekun:
ks. Paweł Marek SChr
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
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.

