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

Pragnęłabym wołać na świat cały: kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego
miłosierdzia.
O dni powszednie i pełne szarzyzny, patrzę na was okiem uroczystym i
świątecznym. Czas, który nam daje możność zasługi zbierać na wiekuiste niebo, jak
jest wielki i uroczysty; rozumiem, jakby go wykorzystali święci.
Dziś (…) ujrzałam Pana Jezusa w piękności wielkiej - i powiedział mi: Córko Moja,
nie zwolniłem cię z czynu. - Odpowiedziałam: Panie, słaba jest ręka moja do takich
dzieł. - Tak, wiem o tym, lecz złączona z Moją prawicą, dokonasz wszystkiego:
jednak bądź posłuszna, bądź posłuszna. Ja im dam światło, jak mają tobą
kierować…
Pan dał mi okazję do ćwiczenia się w cierpliwości przez jedną osobę, z którą razem
jestem w jednym obowiązku. Jest tak powolna, że jeszcze nie widziałam człowieka
tak powolnego; trzeba się uzbroić w wielką cierpliwość… (1372-1376)
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I Niedziela Adwentu - 27 listopada
6:00pm (sobota) +Tadeusz Szlachta w 4 rocz. śmierci
7:00am +Władysław Laya
9:00am Za zmarłych z rodziny Lisak i Wróbel
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Katarzyny i Krzysztofa w 10 rocz. ślubu
11:00am +Stanisław Dzielski i za zmarłych rodziców: Annę i
Edwarda
1:00pm +Leonora i Antoni Karbowscy
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
Poniedziałek – 28 listopada
6:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
6:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm +Stanisława Samson
7:00pm O szczęśliwe zdanie egzaminów dla Konrada
Wtorek – 29 listopada
6:00am +Maria Pawula, +Janina Postawa, +Jan Stolarczyk
6:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm +Halina Dubicka w 10 rocz. śmierci
Środa - 30 listopada
6:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
6:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Helena Kamińska
7:00pm +Helena Szlachta w Polsce
Czwartek - 1 grudnia
6:00am +Teresa Starosiek-Porębska w 2 rocz. śmierci
6:00am +Zofia Grochal
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
Piątek - 2 grudnia, I Piątek Miesiąca
6:00am ++Władysław Chłopecki, Zofia i Ryszard Chłopeccy
6:00am +Stanisław Burzawa
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Antosia z ok. 11
urodzin
Sobota – 3 grudnia, I sobota Miesiąca
6:00am O Boże błogosławieństwo, mądrość i odwagę dla
Aleksandry z ok. urodzin
9:00am Za zmarłych z rodziny Rams, Kozieńskich i Tyrka
II Niedziela Adwentu - 4 grudnia
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Antoni Mucek w rocz. śmierci
9:00am +Rafał Małyszko

9:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary Musiał
dyrektorki szkoły św. Faustyny z ok. imienin
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne
1:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Julian Duda w 3 rocz. śmierci

27 listopada

Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5
Drugie czytanie: Rzym 13, 11-14
Ewangelia: Mt 24, 37-44

I Niedziela Adwentu - Mt 24, 37-44

Po przeżyciach Dnia Dziękczynienia, w którym
dziękowaliśmy za wszystko Bogu, dzisiaj rozpoczynamy
Adwent, czyli czas przygotowania się na przyjście Pana. Jak
więc mamy się przygotować? Zobaczmy czego nas uczy św.
Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Rzymian:
"...teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz
bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy gdyśmy
uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy
więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.
Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i
pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i w
zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i
nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom."
Czy damy radę tak żyć jak prosi nas św. Paweł? Oczywiście,
że damy radę, ale nie o własnych siłach. Uwierzcie, że jak
przyobleczecie się w Chrystusa, to On wam pomoże
pokonać słabości i wszelkie pokusy. Czy nie po to narodził
się Chrystus, abyśmy żyli w pokoju serca i z czystym
sumieniem. Czy nie ma racji ktoś, kto powiedział, że
największe mienie człowieka to jego czyste sumienie?
Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii tłumaczy, że ostateczne Jego
przyjście będzie nagłe i zaskakujące. Dlatego zawsze
musimy być przygotowani. Bardzo często w tym
przygotowaniu potrzebny jest nam drugi człowiek, który by
nas zachęcił i wytłumaczył, że słuchanie i życie według
zasad wiary jest najlepszą decyzją w życiu człowieka.
Drodzy Moi Parafianie i Przyjaciele - pomagajcie innym w
powrocie do Boga.
Św. Augustyn wspomina, w swoich "Wyznaniach" że bał się
przyjąć Chrystusa, bo nie chciał narazić się przyjaciołom,
których nazwał, że są pysznymi czcicielami demonów.
Radzi on również, że nie powinno się zbyt długo czekać z
nawróceniem. Augustyn wspomina, że przed nawróceniem
modlił się w ten sposób: "Boże daj mi czystość i
umiarkowanie, ale jeszcze nie teraz." Zobaczmy, jak
człowiek boi się i lęka dobrze i moralnie żyć. Wreszczie po
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wielkiej i wewnętrznej walce Augustyn powiedział do Boga:
"Na co ja czekam? Powstają prostaczkowie i zdobywają
niebo, a ja całą moja bezduszną uczonością tarzam się w
ciele i krwi. "
Przykład życia św. Augustyna pokazuje nam, że w naszym
życiu nic nie jest stracone, że warto od nowa zacząć.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele - rozpoczął sie Adwent niech to będzie nasz czas, aby nawracać się i przyodziewać
się w Chrystusa. Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

Donacje: niedziela - 11/20/2022:

Siedem Grzechów Społecznych

Do dzisiejszego biuletynu zostało dołączone sprawozdanie
finansowe za rok 2021-2022.
Serdecznie dziękuję Parafianom, Przyjaciołom i
Dobrodziejom za wspieranie naszego Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, by ono mogło jak najlepiej funkcjonować i
wypełniać swoją misję. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą
hojność, ofiarność i troskę o kościół. ks. Andrzej Maślejak
SChr, proboszcz

W Indiach, w mauzoleum Mahatmy Gandhiego jest
umieszczona tablica zatytułowana: Siedem grzechów
społecznych. Jakie są to grzechy:
1. Polityka bez zasad
2. Bogactwo bez pracy
3. Przyjemność bez sumienia
4. Wiedza bez charakteru
5. Handel bez moralności
6. Nauka bez humanizmu
7. Kult bez ofiary

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...

Składka: $8,776.00
Spłata długu: $8,145.00
Pledges: $215.00
Kawiarenka: $700.00
Seminarium w Poznaniu: $7,742.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

•
•
•
•
•

Sprawozdanie finansowe

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 11
grudnia: Tomasz Piotr Mikrut, Alexander
Pawlak; w sobotę, 17 grudnia: Adam Gainski.
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
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 W tym roku na
kwestę mamy zebrać $45,600.00

Dotychczas zebraliśmy $45,454.00
Zostało do zebrania $146.00

Informacje na temat I Komunii św. w naszej
parafii oraz forma zgłoszenia dziecka do I

Komunii i wykaz obowiązkowych Mszy św.
znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komunia-swieta/.

Poświęcenie książeczek
pierwszokomunijnych odbędzie się
podczas Mszy św. o godz. 7pm
(obecność obowiązkowa):

poniedziałek, 5 grudnia - szkoła św.
Faustyny (kl. 3A, 3B i 3pA)
• środa, 7 grudnia - szkoła św. Faustyny (kl.
3wA i 3pB)
•
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•

poniedziałek, 12 grudnia - szkoła Cz. Miłosza i W.
Sikorskiego (wszystkie klasy)

Bierzmowanie 2023

Informacje na temat Bierzmowania w naszej
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/

Spotkania formacyjne dla przygotowujących się do
Bierzmowania odbywają w każdą II środę miesiąca o
godz. 7:45pm.

Koperty parafialne

W przedsionku kościoła są do odebrania
zestawy niedzielnych kopert.
Bardzo serdecznie prosimy o ich odbiór.
Koperty z numerem posiadają rodziny, które są zapisane do
naszej Parafii.
Osoby, które regularnie uczestniczą w życiu naszej
wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się do naszej Parafii,
zachęcamy, aby to uczyniły.

Inne informacje u ks. Pawła: (331) 425-5859.

Małżeństwo

Przygotowujących się do Sakramentu
Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom oraz
życzymy wielu łask 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/.

Adwent

Od niedzieli, 27 listopada, rozpoczyna się Adwent.

Roraty

Roraty będą odprawiane o godz. 6am,
dlatego w okresie Adwentu Mszy św. o
godz. 8am nie będzie.
• Młodzież zapraszamy szczególnie w
sobotę, godz. 6am (po Roratach
zapraszamy młodzież na śniadanie)
• Dzieci zapraszamy szczególnie w środy
na 7pm. Prosimy, by dzieci na każde roraty i Msze
adwentowe o godz. 11am w niedziele, przynosiły
serduszka z napisanymi dobrymi uczynkami i podpisem.
Serduszka składamy w pustym żłóbku, będą też one
wykorzystane do losowania figurek Matki Bożej. Figurki będą
zabierane do domu i przynoszone na najbliższe roraty lub
najbliższą Mszę św. adwentową.
•

Rekolekcje adwentowe

Od 3 do 8 grudnia w naszej parafii będą trwały rekolekcje
adwentowe. Rekolekcje wygłoszą ojcowie franciszkanie
z Polski.

Zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi

Zawierzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi odbędzie
się 8 grudnia 2022.

I Piątek Miesiąca

W piątek, 2 grudnia, przypada I 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. 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.

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.

Pilnie szukam do wynajęcia apartamentu lub studia
w okolicach Lombard. Kontakt: Ewa (630)532-0731.
• Wynajmę pokój w dwu sypialniowym kondominium
w Carol Stream. Kontakt: Marian (630)935-0549
• Potrzebna opiekunka od początku stycznia do 12
miesięcznego dziecka w St. Charles, od poniedziałku do
piątku, w godz. 9am-5pm. Kontakt: Amelia (773)600-7905
• Sprzedam owczarki niemiecki. Kontakt: Ania (773)8172975.
•
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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.

