
Organizacje parafialne u Św Turibiusza 
 
Dzielimy się światłem Chrystusa i nasza wiara pogłębia się,   gdy 
świętujemy różnonarodowość w naszej Parafii 
 
Parafia Św. Turibiusza jest obdarzona wieloma aktywnymi organizacjami . Po wiecej informacji na temat 
orgaanizacji ktόre sa wymienione poniżej można dzwonic do biura parafialnego pod numerem   
773/581-2730 . 
 
$ Charyzmatyczna grupa modlitewna (Hiszpański) Grupa ta spotyka się w każdy sobotni wieczór w 

kościele o godzinie 7. Są to bardzo żywe i wokalne sesje modlitewne , które umacniają  w 
uczestnikach doświadczanie obecności Ducha Świętego w ich życiu. 

 
$ Wesoli  Seniorzy Jest to klub towarzyski dla kobiet i mężczyzn , którzy przekroczyli 55 rok życia. 

Seniorzy spotykają się dwa razy w miesiącu , aby być w swoim towarzystwie i aby pomóc sobie 
nawzajem we wlasnych potrzeb poprzez specjalne prezentacje i przemowy. 

 
$ Legion Maryi: Dla dorosłych imłodzieźy (Hoszpański) Legionu Maryi głόwnym skupieniem jest 

modlitwa różańcowa i medytacja nad ważnością tych tajemnic w naszym codziennym życiu . Jest 
grupa dorosłych i młodzieżowa , które spotykają się w piątek wieczorem na plebanii o 6 i  7 

 
$ Grupa Par Małżeńskich (Hiszpański) Grupa ta spotyka się raz w tygodniu o 7 wieczorem i oferuje tym 

parą wsparcia siebie jako małżeństwa . Jest to czas na rozmowy  ktόre są podane w celu ulepszenia 
życia małżeńskiego . 

 
$ Męska Grupa  Modlitewna (Hiszpański) Grupa ta spotyka się w każdą niedzielę o 7 rano na plebanii 

parafialnej aby sędzić godzinę w modlitwie . 
 
$ Komitet Hiszpański Grupa ta działa w celu zwiększenia ilości i jakości modlitw i nabożeństw  w jezyku 

hiszpańskim ktόre odbywają się w naszej parafii . Planują oni nasze coroczne nabożeństwo do Matki 
Bożej z Guadalupe i inne nabożeństwa w  języku hiszpańskim 

 
$ Stowarzyszenie Świętej Anny To stowarzyszenie spotyka się regularnie w ciągu roku i ma na celu 

modlitewne wsparcie naszych dobrych Sióstr Felicjanek . Środki uzyskane z  wydarzeń 
organizowanych przez nich przeznaczone są dla klasztoru. 

 
$ Stowarzyszenie Świętego Vincent DePaul Parafia Św. Turibiusza jest gospodarzem dla tego 

szczególnego społeczeństwa , które ma za swoją misję nieść opiekę biednym i potrzebującym. 
Wolontariusze pracują  aby pomóc potrzebującym. 



Parafia Św. Turibiusza- Słóżba Liturgiczna 
 

Dzielimy się światłem Chrystusa i nasza wiara pogłębia się,  
gdy świętujemy różnonarodowość w naszej Parafii 
 
Istnieje wiele możliwości aby aktywnie brać udział w parafialnym życiu liturgicznym . Jeśli chcieliby 
Państwo uzyskać więcej informacji na temat każdego z ministerstw  które są wymienione tutaj, prosimy 
o telefon do naszego  biura parafialnego  na numer 773/581-2730 . 
 
$ Ministranci (słóżba ołtarza) Ta posługa jest dla dziewcząt i chłopców od 4 do 8 klasy . Ministranci 

służą do mszy w niedziele,w ciągu tygodnia, na weselach i pogrzebach . 
 
$  Komunikanci Ci ministrowie pomagają w dystrybucji komunii św na mszy. Wolontariusze muszą mieć 

co najmniej 16 lat i muszą być zobowiązani do wzięcia udziału w specjalnym szkoleniu i formacji . 
 
$  Lektorzy Służba ta głosi Słowo Boże ludziom na mszy św. Wolontariusze powinni być dobrymi 

mówcami i ze silnymi głosami. Specjalne szkolenia i tworzenie jest wymagane. 
 
$ Komitet Liturgiczny Komitet ten nadzorowuje życie liturgiczne w naszej rodzinie parafialnej. 

Wszystkie inne liturgiczne ministerstwa i organizacje działają w połączeniu z członkami tej komisji , 
aby zapewnić, że litugia która jest prezentowana w naszej parafii cechowała się wysoką jakością . 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. 

 
$ Ministrowie chorych i „uwięzinych” w domu Tym ministrom komunii są udzielane specjalne 

szkolenia i tworzenie tak, aby mogli oni zanieść Komunię chorym na noszach i w szpitalach. 
 
$ Marszałkowie Są to mężczyźni i kobiety , którzy witają was podczas gdy wchodzicie do naszego 

kościoła na modlitwę , i którzy ułatwią znalezienie siedzenia i upewniaja sie o sprawny ruch podczas 
mszy św. 

 

$ Manna - to grupa, której celem jest zakup kart upominkowych z różnych sklepów przed czasem. 
Karty te mogą być zamawiane. Formularz na karty można znaleźć w tyle kościoła. Kary będą do 
odebrania na plebanii. Dochód przeznaczony jest na parafie. 

 
$ Grupa młodzieżowa - młodzież w wieku od 13 do 17 lat spotyka się w każdy piątek o godz. 19 

wieczorem w sali pod kościołem. Na spotkaniach dyskutują na wiele tematów, pogłębiają swoja 
wiarę i spędzają dobrze i milo wieczór.  


