
 
Drodzy Parafianie, 
 
Podczas Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego Jezus Chrystus wzywa nas jako wspólnotę 
wiary, abyśmy miłowali się wzajemnie i byli dla siebie źródłem siły, modlitwy i nadziei. Chociaż nie możemy być 
fizycznie zjednoczeni, możemy łączyć się ze sobą duchowo.  
 
Wspólne wirtualne Msze św. i modlitwa  
 
Zapraszamy do oglądania transmisji „Na Żywo” naszych Mszy Św. 
Niedziela o godz. 7:00 rano  
 Od Poniedziałku do Soboty o godz. 9:00 rano  
za pośrednictwem naszej strony internetowej www.stferdinad.com na  stronie parafialnej Facebooka lub YouTube: 
St Ferdinand Church. z możliwością oglądania nagrania przez cały dzień. 
Zapraszamy  również do uczestniczenia w niedzielę we Mszy św. na stacji radiowej WPNA 1490 o godz. 7:00 rano. 
 
Każdego dnia zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach na naszej  stronie  parafialnej  Facebooka:  
 St Ferdinand Church 
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  o godz. 3:00 po południu -  w języku polskim i angielskim 
Różaniec godz. 8:30 wieczorem - w języku polskim i angielskim 
 
Pozostajemy w kontakcie, aby Wam służyć pomocą:  
Co tydzień publikujemy nasz biuletyn, który jest dostępny na  naszej stronie parafialnej:  www.stferdinad.com   
Kościół pozostaje w dalszym ciągu zamknięty,  po informacje, zamówienie intencji Mszy Św. prosimy  kontaktować 
się z nami dzwoniąc na numer biura parafialngo 773/622-5900 lub przesyłając e-mail pod adres: 
zmazurek@saintferdinad.org   
Jeżeli chcecie połączyć się z  księżmi prosimy dzwonić  na numer 773/622-8208 i następnie wybrać numer 
wewnętrzny: 
Z ks. proboszczem Zdzisławem Torbą – 231 
Z ks. Pawłem Zazuniakiem – 235 
Z ks. Łukaszem Pyką – 263 
Z  Br. Jamse- 247 
 
Uczestnictwo w sakramentach 
Informacje dotyczące przyjmowania sakramentów podane są na stronie iternetowej naszej parafii 
www.stferdinad.com  lub na stronie internetowej Archidiecezji Chicago www.archchicago.org 
 
Wasza pomoc jest potrzebna 
Wielu z parafian pyta o możliwość wsparcia naszej parafii pomimo, że w tej chwili nie możemy w pełni Wam służyć. 
Z serca dziękujemy za Waszą troskę. Jak wiecie, ofiary z niedzielnej tacy służą jako podstawa utrzymania kościoła. 
To z nich utrzymywana jest zarówno świątynia jak i całe jej otoczenie, stąd też zdajemy sobie doskonale sprawę, że 
w tej chwili jest to trudny czas dla Was również, dla tych którzy chcieliby wesprzeć naszą parafię dobrowolną 
ofiarą, poniżej podajemy sposoby   jak można to uczynić: 
- drogą pocztową na  adres: St. Ferdinand Parish 5900 W. Barry Ave Chicago IL 60634 
- wrzucając w otwór na przesyłki biura parafialnego   
- lub przez internet, używając karty kredytowej logując się pod adres: www.stferdinand.com przycisnąć: Donate  
 
Dziękujemy Wam za wspólne modlitwy, wzajemne wsparcie, trwajmy w nadziei i duchowej łączności w tym  
trudnym dla nas czasie, abyśmy przeżywali go po chrześcijańsku i oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask 
nadziei Zmartwychwstania. 
 


