
Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień, SChr – proboszcz 
ks. Piotr Janas, SChr – wikariusz 
ks. Piotr Nowacki, SChr – wikariusz 
ks. Tomasz Pietrzak, SChr – wikariusz 
s. Jadwiga Kokolus, MChR – zakrystianka 
s. Krystiana Pucik, MChR – sekretarka 
 
Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Sekretarz: Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
Komisja Liturgiczna: Jadwiga Pajor (773) 505-
7442 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 
Barbara Musiał (630) 543-3819 
Fryderyka Kubica (630) 306-2665 
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 
Komisja Gospodarcza: 
Adam Jakubek (630) 280-9102 
Mariusz Kwaśniak (630) 460-4544 
Damian Mazur (773) 567-6652 
Stanisław Bujak (630) 543-2156 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 

Pieśni na 9 grudnia    – Druga Niedziela 
Adwentu  
Wejście: 

Przybądź Panie, bo czekamy  (34) 
Ofiarowanie:  

Błogosławiona jesteś Maryjo (15) 
Komunia św.:  

Czekam na Ciebie, dobry Boże (17) 
Dziękczynienie: 

Laudate   omnes  gentes ,laudate Dominum 
Laudate omnes  gentes ,laudate  Dominum / x 2 
Chwalcie  wszystkie narody ,chwalcie Imię 
 Pana 
Chwalcie    wszyskie  narody, chwalcie  Imię 
 Pana 
Zakończenie: 
Marana  tha! ( 22) 
 

Czytania:   
Ba 5,1 - 9  Ps 126 Flp 1, 4-6. 8-11 
Łk 3, 1-6   
Psalm responsoryjny 
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. 
 
Z Dzienniczka świętej Faustyny 
15.III.1937+ Dziś weszłam w 
gorzkość Męki Pana Jezusa; 
cierpiałam czysto duchowo, 
poznałam jak straszny jest 
grzech. Dał mi poznać całą 
odrazę do grzechu. Wewnętrznie 
w głębi mej duszy poznałam jak straszny jest 
grzech, chociażby najmniejszy, jak bardzo 
dręczył duszę Jezusa. Wolałabym tysiąc piekieł 
cierpieć, niż popełnić chociażby najmniejszy 
grzech powszedni. (Dz 1016) 

 
ROZWAŻANIA 

Usiądź wygodnie. Wycisz swoje myśli. 
Skorzystaj z tego, co pomaga Ci skupić się na 
Bogu. Możesz na przykład przez chwilę 
obserwować swój oddech, tak jak robili to 
Ojcowie Pustyni. Uświadom sobie, że Bóg jest 
obecny tu i teraz. Twój czas czytania i 
zatrzymania się nad rozważanymi słowami jest 
Twoim czasem dla Boga, jest Twoją modlitwą. 
 
Druga Niedziela Adwentu  
Łk 3, 1-6 
  W drugą niedzielę Adwentu rozlega się wołanie 
proroka Barucha: „Oblecz się płaszczem 
sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na 
głowę swą koronę chwały Przedwiecznego”. 
Słowo Boże uświadamia nam, że mamy 
zatrzymać się i zastanowić nad sensem 
naszego życia, by podjąć nawrócenie. Słowo, 
które stało się ciałem, zamieszka w Kościele. To 
do niego prorok kieruje słowa: Podnieś się, 
Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj 
na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na 
słowo Świętego od wschodu słońca aż do 
zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał”. 
Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana ma 
różną długość, bo przecież „każda dusza to inny 
świat”. Warto w tym miejscu zatrzymać się nad 
drogą wiary św. Augustyna, który pod wpływem 
lektury klasyków rzymskich zaczął szukać 
prawdy. Biblia wydawała mu się wtedy 
prostacka. Za problemami filozoficznymi poszły i 
wątpliwości religijne. W tym czasie wstąpił też 
do sekty manichejskiej. W wieku 30 lat, jako 
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retor, włączył się w prowadzenie szkoły w 
Mediolanie, gdzie zetknął się ze św. Ambrożym, 
biskupem tego miasta. Augustyn zaczął chodzić 
na jego kazania. Ambroży zaimponował mu 
wymową i głębią treści. Niedługo potem 
Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawia Apostoła 
i natrafił na fragment Listu do Rzymian: „Żyjmy 
przyzwoicie jak jasny dzień: nie w hulankach i 
pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w 
kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana 
Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio o 
ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13,13-14). Jak 
napisał Augustyn w swoich „Wyznaniach”, 
poczuł nagle jakby strumień silnego światła w 
ciemnej nocy swojej duszy. Zrozumiał sens 
swojego życia, odczuł żal z powodu 
zmarnowanej przeszłości. I wkrótce, w wieku 33 
lat, przyjął chrzest. Stał się wielkim 
nauczycielem wiary, pisarzem chrześcijańskim, 
biskupem i doktorem Kościoła. 
Droga powrotu do Boga jest dostępna dla 
każdego z nas i prowadzi do spotkania z Bożą 
miłością, która czyni wszystko nowe. I prowadzi 
do zachwytu, wraz z psalmistą, że „Pan Bóg 
uczynił wielkie rzeczy dla nas”. Przygotowanie 
do spotkania z Panem w tajemnicy Jego 
narodzenia ma wypełnić nasz tegoroczny 
Adwent. Św. Augustyn po swoim nawróceniu 
rozdał swój majątek pomiędzy ubogich i z 
przyjaciółmi zamieszkali razem, oddając się 
modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom 
Pisma Świętego. W ten sposób zrozumiał, że 
celem jego życia jest Jezus Chrystus i 
poszukiwanie królestwa Bożego. 
Św. Jan, który „obchodził całą okolicę nad 
Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas 
konkretną propozycję. Swoim nauczaniem 
wskazuje na Mesjasza, w którym historia 
zbawienia ma swój punkt przełomowy. Kto 
pragnie przyjąć do swojego życia Jezusa, nie 
może żyć w starych i grzesznych 
przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od 
czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu. 
Pomocą w otwarciu serca na przychodzącego 
Pana jest słowo Boże i modlitwa. Dzięki temu 
nasze serce napełnia się miłością, którą 
możemy dzielić się z innymi przez słowa, czyny i 
modlitwę. 
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 
ks. Leszek Smoliński 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
II Niedziela Adwentu – 9 grudnia    
6:00pm (Sobota) Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Marka 
6:00pm (Sobota) + Janusz Guzik w miesiąc po 
śmierci 
7:00am O Boże błogosławieństwo, dalsze łaski i 
opiekę Matki Najświętszej dla Ryszarda w 
kolejną rocznicę urodzin 
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 
Zofii Cygan z okazji urodzin 
11:00am + Józefa Remut w 27 rocznicę śmierci    
1:00pm ++ Jadwiga i Eugeniusz Łupińscy w 8 
rocznicę śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm W intencji Przyjaciół i Dobrodziejów 
naszej Parafii 
 
Poniedziałek – 10 grudnia  
6:00am   Za Parafian   
6:00am + Ben Milar 
7:00pm  O zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Bogusławy 
7:00pm  + Sabina w 2 rocznicę śmierci 
7:00pm  + Anna Patulska 
 
Wtorek – 11 grudnia  
6:00am ++ Maria i Stanisław Marzec 
6:00am O łaskę zdrowia dla Zosi 
7:00pm  + Albin Bartulewicz 
7:00pm  ++ Irena i Jan Rząca 
7:00pm  ++ Stanisława i Zygmunt Werszty 
 
Środa – 12 grudnia, Matki Bożej z Guadalupe 
6:00am ++ Genowefa i Kazimierz Paśko 
7:00pm  + Anna Wesołowska w rocznicę śmierci 
7:00pm ++ Teresa i Czesław Luter 
7:00pm  Dziękczynna za otrzymane łaski 
 
Czwartek – 13 grudnia, świętej Łucji 
6:00am  ++ Maria i Franciszek Cierniak 
7:00pm  + Janusz  Antoni Guzik w miesiąc po 
pogrzebie  
7:00pm  + Emil Jazowski w 7 rocznicę śmierci  
7:00pm  + Władysława Wilisowska w 18 
rocznicę śmierci  
 
Piątek –14 grudnia, świętego Jana od Krzyża 
6:00am  + Stanisław Włosek Jr. 
6:00am  O Boże błogosławieństwo dla księdza 
Piotra Janasa 
6:00am  + Paweł Kopera w 3 rocznicę śmierci 
6:00am  Dziękczynna za uratowane życie 



dziecka 
7:00pm  + Zdzisław Drelich w 1 rocznicę śmierci 
 
Sobota – 15 grudnia  
6:00am + Marta Rozmus w 15 rocznicę śmierci 
6:00am  + ksiądz Emil Cudak w 4 rocznicę 
śmierci 
9:00am + Jan Wierzbówka w  11rocznicę 
śmierci 
 
III Niedziela Adwentu – 16 grudnia    
6:00pm (Sobota) O Boże błogosławieństwo dla 
Maksia Górskiego z okazji 2 urodzin; O Boże 
błogosławieństwo dla Anny i Sebastiana z okazji 
rocznicy ślubu 
7:00am W intencjach modlitewnych składanych 
w kaplicy adoracji 
9:00am ++ Tekla i Jan Dobrowolski w rocznicę 
śmierci 
11:00am + Helena Mentel w 33 rocznicę śmierci 
i Franciszek Mentel    
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Lucyny 
Jodłowskiej z prośbą o dar wiary 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marioli i 
Roberta 
 

SAKRAMENTY 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
W sobotę 22 grudnia  zostanie 
ochrzczony:   Adam John 
Polaczyk. 
Spotkanie dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbędzie się w 
środę, 19 grudnia o godz. 
7:40pm w salce w kościele. 
Rodzicom życzymy Bożego błogosławieństwa w 
wychowywaniu dzieci w wierze. 
 
BIERZMOWANIE 
Spotkanie dla Kandydatów i ich 
Rodziców odbędzie się 2 lutego 
2019r, a dla tych którzy nie mogą 9 
lutego (wybierz jeden termin) w 
kościele pw. Miłosierdzia Bożego w 
Lombard o godz. 4.00pm. 
Spotkania są czasem na wszelkie pytania i 
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 
przygotowania i samego Bierzmowania. 
Zapisy do Bierzmowania w 2019r. zostały 
zakończone.  

Termin Bierzmowania: 13 kwietnia 2019r. 
godz. 11.00am. 
Informacje dotyczące Bierzmowania znajdziecie 
na Fb: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy 
zamkniętej: Lombard - Młodzież) oraz na stronie 

parafii: https://bit.ly/2OtGNUF. 
Ks. Tomasz Pietrzak SChr  
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA    
Uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej odbędzie się 4 maja 2019 o 
dla dzieci ze Szkoły Św. Faustyny 
oraz 18 maja 2019 dla dzieci ze 
szkół w Schaumburgu, Itasca i 
Naperville. 
   
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela  2 grudnia:  $ 10,793.00 
Składka na spłatę długu:  $  13,469.00 
Pledges:  $  1,131.00 
Sklepik:  $  3,469.00 
Lampki:  $  846.00 
Kawiarenka:  $  960.00 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

W niedzielę,    9  grudnia  zostanie zebrana 
druga składka na   Fundusz Emerytalny Księży 

Zakonnych, a w niedzielę 16 grudnia na 
dekoracje świąteczne. 

ZOBOWIĄZANIA- PLEDGES 

Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy złożyli 
swoje zobowiązania (tzw. pledges) i w ostatnich 
tygodniach przekazali pieniądze na spłatę długu 
naszego kościoła:  
Adam i Alicja Zawadzki, Krystyna Dąbrowski, 
Grzegorz i Anna Kruczalak, Jan i Aneta Krupa, 
Leszek i Beata Szklanny, Marek i Anna Dragowski, 
Zbigniew i Bronisława Stanisz, Jan i Maria Korus, 
Krzysztof i Renata Mierkowski, Jan i Danuta 
Morawa, Agnieszka i Krzysztof Slipecki, Adam i 
Ludwika Peschak, Bronisław Pohl, Marta i Hubert 
Ziemkiewicz, Katarzyna i Łukasz Kowal, Grzegorz i 
Anna Kruczalak, Rafał Zalewski z Rodziną, 
Aleksandra i Konrad Chmielewski, Marta i Mariusz 
Wdowiak, Bartosz i Joanna Puchalski, Daniel i 
Jadwiga Salabaj, Jolanta i Thomas Jones, 
Władysław i Elżbieta Augustyn, Arkadiusz Zwierniak 
i Monika Machnik, Mark i Yolanta Kaftanski, 
Wojciech i Janina Bykowski, Przemysław i Karolina 
Wiecław, Andrzej i Anna Mozgala, Janusz i 
Małgorzata Walos, Jacek i Marzena Flis, Marcin 
Roycewicz, Tomasz i Magdalena Kaminski, 
Christopher i Margaret Stelmach, Mariusz i Maria 
Onak, Stanisław i Alfreda Konieczek, Wojciech i 

http://bit.ly/2w65Pow
https://bit.ly/2OtGNUF


Barbara Cholewa, Czesław i Ewa Burzawa, Edyta i 
Tom Kawa, Kazimierz i Izabela Wiatr. 

Z ŻYCIA PARAFII  

ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ FACEBOOK'U.  

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjęcia i 
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia 

Miłosierdzia Bożego w Lombard" 

 
Adres naszej strony parafialnej: 
www.milosierdzie.us 
 
Na stronie internetowej,  www.milosierdzie.us, 
istnieje możliwość finansowego wspierania 
naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE"  przez 
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary . 
Dziękujemy za pierwsze wpłaty. Bóg zapłać! 
 
REKOLEKCJE ADWENTOWE  
Parafialne rekolekcje 
adwentowe dla dorosłych 
odbędą się w naszej Parafii w 
dniach od 8 do 12 grudnia 
2018r. Wygłosi je ks. Andrzej Orczykowski,SChr 
- sekretarz Generalny Towarzystwa 
Chrystusowego .  
 
RORATY 
Niedzielą  2 grudnia 
rozpoczynamy Adwent, czas 
czuwania, oczekiwania i 
zarazem przygotowania 
na narodzenie Zbawiciela 
oraz na powtórne 
przyjście Chrystusa w dniu Sądu Ostatecznego. 
W okresie Adwentu w naszej Parafii, Msze 
Święte Roratnie  będą odprawiane od 
poniedziałku do soboty o godz. 6:00am. W 
sobotę na Roraty w sposób szczególny 
zapraszamy młodzież. Roraty dla dzieci: w środy 
o godz. 7:00pm. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy! 
Dzieci prosimy o zaopatrzenie się w lampiony 
(można je nabyć w naszym sklepiku 
parafialnym). 

PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ADWENT I 
BOŻE NARODZENIE W SANKTUARIUM 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W LOMBARD  
 
RORATY:   
od poniedziałku do soboty: godz. 6:00am 
dla dzieci: środa 7:00pm, dla młodzieży: sobota 
6:00am 
W CZASIE ADWENTU NIE MA MSZY 
ŚWIĘTEJ O 8:00 RANO 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE: poprowadzi ks. 
Andrzej Orczykowski SChr 
od soboty, 8 grudnia (od Mszy św. o godz. 
6:00pm) do środy, 12 grudnia 
Nauki rekolekcyjne podczas wszystkich Mszy 
św. 
 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – 
przed Świętami 
od poniedziałku do środy (17-19 grudnia): 
6:00am – 8:00am oraz 6:00pm – 8:00pm 
sobota, 22 grudnia: 6:00am – 8:00am 
niedziela, 23 grudnia: podczas wszystkich Mszy 
św. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚW. NA ŚWIĘTA 
Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia  – 
poniedziałek 
Roraty: 6:00am 
Msza św. dla dzieci oraz ich rodziców: 7:00pm 
Msza św. w nocy: 9:30pm 
Pasterka: 12:00am 
Boże Narodzenie, 25 grudnia – wtorek 
Msza św.: 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm 
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm 
 

św. Szczepana, 26 grudnia – środa 
Msze św.: 8:00am, 10:00am, 12:00pm, 7:00pm 
 

Niedziela św. Rodziny, 30 grudnia – niedziela 
Msze św.: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 
3.30pm, 7:00pm 
Koronka do Bożego Miłosiedzia: 3:00pm 
 

św. Sylwestra – 31 grudnia – poniedziałek 
Msza św.: 8:00am 
Msza św. na zakończenie 2018 roku oraz 
nabożeństwo dziękczynne za łaski otrzymane w 
2018 roku: 7:00pm 
 

Nowy Rok, 1 stycznia 2019 – wtorek 
Msze św.: 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3.30pm, 
7:00pm 
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm 

http://www.milosierdzie.us/
http://www.milosierdzie.us/


Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 
stycznia – niedziela 
Msze św.: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 
3.30pm, 7:00pm 
Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3:00pm 
 
OPŁATEK PARAFIALNY: 
5 stycznia – sobota: 6:30pm - w Kings Hall 
Banquets – Lombard 
 
KONCERT KOLĘD  
12 stycznia  - po Mszy św. o godz. 7:00pm 
 
OPŁATEK PARAFIALNY 
W sobotę, 5 stycznia 2019 roku, o godz. 
6:30pm, w sali Kings Hall Banquets w Lombard, 
odbędzie się  Opłatek Parafialny. Cena biletu dla 
dorosłych wynosi: $40; dla dzieci  do 10 roku 
życia: $15. Zapraszamy wszystkich Parafian do 
wzięcia udziału w naszym Spotkaniu 
Opłatkowym. 
Więcej informacji: Jola Smoter: 630 740-2749; 
Agnieszka Stankiewicz:630 863-3933 
 
 

 
 
ŚWIĄTECZNE  „SIANKO”  

W III i IV Niedzielę Adwentu (16 i 
23 grudnia) młodzież naszej 
parafii z Kręgu Miłosierdzia 
będzie sprzedawać w 
przedsionku kościoła  sianko na 
wigilijny stół. Całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na Świetlicę Sióstr Michalitek w 
Przymyślu. Siostry opiekują się 60 dzieci z 
biednych rodzin. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 
 

ADWENTOWE DRZEWKO ŻYCZLIWYCH 

SERC 
Po raz kolejny w naszym kościele jest 
organizowane 
  "Drzewko Życzliwych Serc". 
Jeśli masz pragnienie podzielania się z innymi, 
sprawienia komuś radości w nachodzące święta, 
weź karteczkę z choinki stojącej w przedsionku 
naszej świątyni. 
Zakup “Gift Card” w danym sklepie i przynieś ją 
do kościoła do niedzieli 23 grudnia. 
Kartki z “Gift Card” prosimy wrzucać do 
specjalnego pudełka stojącego przy choince. 
Będą nimi obdarowani potrzebujący  i biedni 
ludzie. 
Prosimy nie przyniosić prezentów w innej 
postaci. 
 

Zostań Darczyńcą w Szlachetnej Paczce 
Już po raz trzeci w Chicago i okolicach ruszyła 
akcja „Szlachetna Paczka USA”. Szlachetna 
Paczka to projekt społeczny, którego głównym 
celem jest materialna i mentalna pomoc 
rodzinom i osobom, które z niezależnych od 
siebie przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy 
wolontariuszy i liderów rejonów, którzy pracując 
z rodziną analizują jej sytuację i określają 
mechanizmy wychodzenia z biedy. Na tej 
podstawie darczyńcy przygotowują dedykowną 
pomoc odpowiadającą na potrzeby konkretnej 
rodziny. Zasadą projektu jest tzw. mądra pomoc, 
czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który 
daje rodzinom w potrzebie impuls do zmiany 
swego życia na lepsze. Zapoznaj sie z historiami 
rodzin w potrzebie wchodząc na 
www.springfoundation.org i zakładkę „Wybieram 
Rodzinę” 

http://www.springfoundation.org/


 
 ZAPISY DO CHÓRU PARAFIALNEGO!!!  
Chór im. św. Jana Pawła II   przy naszym  
Sanktuarium zaprasza młodzież, panie i panów 
do wzmocnienia Chóru. Z uwagi na powrót do 
Polski niektórych członków chóru, brakuje osób 
śpiewających. 
Prosimy o zgłaszanie się do pana organisty – 
Zbigniewa Blicharza: 773 -616-9284 
 
ŚWIECE NA STÓŁ WIGILIJNY 
Od kilku lat Siostry 
Misjonarki Chrystusa 
Króla prowadzą Dom 
Samotnej Matki św. 
Rodziny, w którym 
pomoc od chwili istnienia 
znalazło już ponad 90 
kobiet i ponad 140 
dzieci.  Jest to jak dotąd 
jedyna placówka w 
naszej społeczności 
polonijnej o tym charakterze, która daje nie tylko 
schronienie, ale również stara się pomagać 
poprzez różnego rodzaju terapie, pomoc 
medyczną i materialną szczególnie matkom z 
dziećmi, które w wskutek przemocy domowej lub 
alkoholizmu mężów i ojców swoich dzieci 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i 
materialnej.  Dom utrzymuje się jedynie z 
dobrowolnych donacji ofiarodawców oraz 
dorocznego Pikniku na ten cel.  Kolejną 
inicjatywą, która ma wspomóc utrzymanie i 
prowadzenie tego Domu jest Świeczka na stół 
wigilijny.  W   niedzielę 9 grudnia, będzie 
okazja do nabycia takiej świeczki na stół 
wigilijny, która niech będzie symbolem naszego 
dzielenia się z tymi, którzy czekają na naszą 

pomoc. Będzie to też okazją wsparcia remontu 

nowego Domu Samotnej Matki, który trwa od 

dziesięciu miesięcy. Za wszelkie wsparcie na ten 

cel składamy serdeczne podziękowanie „Bóg 
zapłać”. 
 
KOPERTY NA TACĘ   
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.  
 
BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE  
co do możliwości rozpoczęcia 
kościelnego procesu o 
zbadanie ważności 
małżeństwa. Spotkanie - po 
wcześniejszym uzgodnieniu daty w biurze 
parafialnym lub w zakrystii. 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
Zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu, która 
odbywa się od poniedziałku do 
czwartku od godziny 8:30am do 6:30pm. W 
piątek adoracja rozpoczyna się od godziny 
8:30am i trwa aż do soboty do godziny 
5:30pm. W niedzielę rozpoczyna się o godzinie 
8:00am i trwa do godziny 6:30pm.  
Całonocna adoracja odbywa się z piątku na 
sobotę.  
Osoby, które pragną adorować Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie jedną godzinę w 
tygodniu, prosimy o wypełnienie i oddanie 
deklaracji do koszyka, który jest w przedsionku 
naszego kościoła. Więcej informacji u Pani 
Stanisławy: (708) 691-1758. 
 

 



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... 
 

Jezus nauczycielem modlitwy 

  

Jezus nauczający tłumy 
 

Papież Franciszek rozpoczął cykl katechez o 
modlitwie "Ojcze nasz". 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez o modlitwie 
„Ojcze nasz”. 
Ewangelie przekazały nam bardzo żywe opisy 
Jezusa jako człowieka modlitwy. Jezus się modlił. 
Pomimo bezzwłoczności swojej misji i naglącej 
potrzeby tak wielu ludzi, którzy Go o coś proszą, 

Jezus odczuwa potrzebę odsunięcia się w 
samotność i modlitwy. Ewangelia Marka mówi nam o 
tym szczególe od samego początku misji publicznej 
Jezusa (por. 1, 35). Jego pierwszy dzień w 
Kafarnaum zakończył się triumfalnie. Po zachodzie 
słońca do drzwi, gdzie mieszkał Jezus przychodziły 
rzesze chorych: Mesjasz głosił i uzdrawiał. 
Wypełniały się starodawne proroctwa i oczekiwania 
wielu ludzi cierpiących: Jezus jest Bogiem bliskim, 
Bogiem, który wyzwala. Ale ten tłum jest jeszcze 
mały w porównaniu z wieloma innymi rzeszami, które 
zgromadzą się wokół proroka z Nazaretu. Niekiedy 
chodziło o zgromadzenia jak ocean, a Jezus jest w 
centrum wszystkiego, oczekiwany przez ludzi, 
spełniając nadzieje Izraela. 
Jednak On uwolnił się z więzów; nie stał się 
zakładnikiem oczekiwań tych, którzy już Go wybrali 
na przywódcę. Zagrożeniem dla przywódców jest 
zbytnie przywiązanie się do ludzi i brak dystansu. 
Jezus zdawał sobie z tego sprawę i nie stał się 
zakładnikiem ludu. Począwszy od pierwszej nocy w 
Kafarnaum okazuje się być niezwykłym Mesjaszem. 
W drugiej części nocy, gdy zapowiada się świt, 
uczniowie wciąż Go szukali, ale nie mogli Go 
znaleźć. Gdzie jest? Dopóki Piotr nie znalazł Go w 
miejscu odosobnionym, całkowicie pochłoniętego 
modlitwą. Powiedział do Niego: „Wszyscy Cię 
szukają!” (Mk 1,37). Ów okrzyk zdaje się być 
klauzulą dołączoną do plebiscytu, dowodem na 
sukces misji. 
Ale Jezus mówi swoim uczniom, że musi pójść gdzie 
indziej; że to nie ludzie mają Go szukać, ale to On 
przede wszystkim szuka innych. Dlatego nie może 
zapuszczać korzeni, ale zawsze musi być 
nieustannym pielgrzymem na drogach Galilei (ww. 
38-39), a także pielgrzymem ku Ojcu, to znaczy 
modlić się do Niego, idąc drogą modlitwy. Jezus się 
modli. 
Wszystko dzieje się podczas nocy modlitwy. 
Na niektórych kartach Pisma Świętego wydaje się, 
że wszystkim rządzi przede wszystkim modlitwa 
Jezusa, Jego bliska relacja z Ojcem. Dotyczy to 
zwłaszcza nocy w Getsemani. Ostatni etap drogi 
Jezusa (absolutnie najtrudniejszy z tych, które 
przebył do tej pory) zdaje się znajdować swój sens w 
nieustannym słuchaniu Ojca przez Jezusa. Jest to z 
pewnością modlitwa niełatwa, co więcej jest to w 
pełnym tego słowa znaczeniu agonia, rozumiejąc 
przez to słowo współzawodnictwo sportowców, a 
jednak modlitwa zdolna do zniesienia drogi 
krzyżowej. 
Oto punkt najistotniejszy: Jezus się modlił. 
Jezus modlił się intensywnie w wydarzeniach 
publicznych, uczestnicząc w liturgii swego narodu, 
ale szukał również miejsc sprzyjających refleksji, 
oddalonych od zawirowań świata, miejsc, które 
pozwoliłyby zstąpić do tajemnic Jego duszy: jest 
prorokiem, który zna kamienie pustyni i wstępuje 

https://papiez.wiara.pl/doc/5202509.Jezus-nauczycielem-modlitwy
https://wf3.xcdn.pl/files/18/12/05/002959_ZsjI_ZS100215_HP11_83.jpg


wysoko na góry. Ostatnie słowa Jezusa, zanim wyda 
ostatnie tchnienie na krzyżu, to słowa psalmów, czyli 
modlitwy Żydów, modlił się za pomocą modlitwy, 
których nauczyła Go Matka. 
Jezus modlił się tak, jak modli się każdy człowiek na 
świecie. Jednak w Jego sposobie modlitwy zawarta 
była również pewna tajemnica, coś, co na pewno nie 
umknęło spojrzeniu Jego uczniów, skoro znajdujemy 
w Ewangeliach to błaganie tak proste i 
bezpośrednie: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1 
). Widzieli jak Jezus się modlił i chcieli się nauczyć, 
jak to się robi stąd; „Panie, naucz nas się modlić”. A 
Jezus nie odmawia, nie jest zazdrosny o swoją 
bliskość z Ojcem, ale przyszedł właśnie po to, aby 
wprowadzić nas w tę relację. I tak staje się 
nauczycielem modlitwy dla swoich uczniów, 
podobnie jak z pewnością chce nim być dla nas 
wszystkich. Również my powinniśmy mówić: „Panie, 
naucz mnie się modlić”. 
Nawet jeśli modlimy się od wielu lat, zawsze musimy 
się uczyć! Modlitwa człowieka, ta tęsknota, która 
rodzi się tak naturalnie z jego duszy, jest 
prawdopodobnie jedną z najbardziej 
nieprzeniknionych tajemnic wszechświata. I nawet 
nie wiemy, czy modlitwy, które kierujemy do Boga, 
są tymi, które chce On usłyszeć. Biblia daje nam 
także świadectwo modlitw nieodpowiednich, które 
ostatecznie zostają odrzucone przez Boga: 
wystarczy przypomnieć przypowieść o faryzeuszu i 
celniku. Tylko ten ostatni wraca do domu ze świątyni 
usprawiedliwiony. Faryzeusz był bowiem 
człowiekiem pysznym i podobało się jemu, gdy 
ludzie widzieli, że się modli, ale udawał modlitwę. 
Jego serce było zimne. A Jezus powiedział, że ten 
człowiek nie jest usprawiedliwiony, „Każdy bowiem, 
kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony” (Łk 18,14). Pierwszym krokiem 
do modlitwy jest pokora. Udanie się do Ojca i 
powiedzenie: Ojcze; udanie się do Matki Bożej i 
powiedzenie: „Spójrz na mnie: jestem grzesznikiem, 
jestem słaby, niedobry”. Każdy wie, co powiedzieć. 
Ale zawsze zaczynamy od pokory – a Pan słucha. 
Pokorna modlitwa jest wysłuchana przez Pana. 
Zatem rozpoczynając ten cykl katechez o modlitwie 
Jezusa, rzeczą najpiękniejszą i najsłuszniejszą, jaką 
wszyscy powinniśmy uczynić jest powtórzenie 
prośby uczniów: „Nauczycielu, naucz nas się 
modlić”. Warto powtórzyć te słowa obecnie, w 
okresie Adwentu: „Panie, naucz mnie się modlić”. 
Wszyscy możemy pójść nieco bardziej do przodu i 
lepiej się modlić. Trzeba o to jednak prosić Pana: 
„Panie, naucz mnie się modlić”. Uczyńmy to w 
obecnym okresie Adwentu. Z pewnością nie pozwoli 
On, aby nasze błaganie trafiło w próżnię. Dziękuję. 

 

GRUPY PARAFIALNE 

OAZA DZIECI BOŻYCH 

Dzieci zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci 
Bożych, które odbywają w czwartki o godz. 18:30 w 
Centrum Pastoralnym: 
w 1 i 3 czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10 lat,  
w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.  
Spotkania rozpoczną się od października. 
Opiekunem grupy jest siostra Magda. 
 
MINISTRANCI 
Wszystkie informacje dotyczące 
ministrantów znajdują się na stronie 
internetowej Parafii. Opiekunem 
ministrantów jest ks. Piotr Janas SChr. 
 
SCHOLA DZIECIĘCA  ”Boże Perełki”  
Zapraszamy dzieci, które pragną 
śpiewać w scholi dziecięcej, na próby, 
które odbywają się w każdą środę od 
6:45 do 7:45pm w Centrum 
Pastoralnym.  Scholę prowadzi p. Iwona Helinski, a 
opiekunem jest ks. Piotr Janas. 
 
SCHOLA MŁODZIEŻOWA 
Młodzież utalentowaną muzycznie i 
lubiącą śpiewać zapraszamy do 
scholii młodzieżowej. Próby 
odbywają się w każdy czwartek o 
godz. 8:30pm w kościele. Scholę 
prowadzi  p. Bartek Cieżobka. 
 
 
MŁODZIEŻ  
W miesiącu grudniu spotykamy się na 
RORATACH w każdą SOBOTĘ o 
godz. 6am, a po - na pysznym śniadanku w Centrum 
Pastoralnym.  
Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi.  Aktualne 
informacje znajdziecie zawsze na FB: 
http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: 
Lombard - Młodzież). 
Ks. Tomasz Pietrzak SChr  

  
 
KRĄG MIŁOSIERDZIA 
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla 
starszej młodzieży pracującej i 
studiującej odbywają się w niedzielę, 
po Mszy świętej o godz. 7:00pm, w 
Centrum Pastoralnym. Ludzi młodych, pragnących 
żyć duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie 
zapraszamy na spotkania.  
Harmonogram spotkań: 
Pierwsza Niedziela: Spotkanie z Jezusem 
Eucharystycznym w Kaplicy Siostry Faustyny!!! 
Druga Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!!  
Trzecia Niedziela: Dobry film, którego jeszcze nie 
widziałeś. 

http://bit.ly/2w65Pow


Czwarta Niedziela: Pogłębianie naszej wiary!!! 
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.   
Opiekunem grupy jest ks. Piotr. 
 
ZESPÓŁ „MISERICORDIA” 
Zespół muzyczny „Misericordia towarzyszy 
Liturgii Mszy świętych i różnych nabożeństw. 
Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała 
się w przeżywanie młodzieżowych 
niedzielnych Mszy świętych o godz. 
7:00pm. Próby zespołu odbywają się we 
wtorki o godz. 8:00pm. Zespół prowadzi p. Jacek 
Krępulec: (630)205-4851. Opiekunem zespołu jest 
ks. Proboszcz. 
 
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM  
W każdy czwartek nasze spotkania 
rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 
7:00pm w kościele. Po Mszy św. 
odbywa się spotkanie modlitewne, 
na które składa się zaproszenie Ducha Św. do 
poprowadzenia spotkania, modlitwa uwielbienia, 
konferencja ks. Tomasza – opiekuna grupy oraz 
dzielenie w grupach. Nasza formacja duchowa 
pozwala odkrywać nam nasze charyzmaty, by dzielić 
się nimi w małych wspólnotach – rodzinie jak i z 
całym Kościołem. Pragniemy wzrastać dla większej 
chwały Bożej i odnajdować Boga w naszej 
codzienności. Naszej formacji przyświeca maksyma 
św. Ignacego Loyoli: Nie obfitość wiedzy, 
ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy 
zadowala i nasyca duszę. 
Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie! 
13 grudnia spotykamy się na Mszy św. o godz. 
7.00pm, w kościele, a po Mszy św. na Opłatku dla 
naszej wspólnoty w Centrum Pastoralnym. Osoby 
chętne do włączenia się w pomoc w przygotowanie 
tego spotkania proszę o kontaktowanie się z p. 
Joanną, tel. (708)438-5126 
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr 

 
LEKTORZY 
Słowo Boże jest istotnym elementem 
życia i wzrostu duchowego 
chrześcijanina. Właściwe jego 
odczytanie i przekazanie wiernym 
pomaga w głębszym przeżyciu Eucharystii. Lektorzy 
naszej Parafii czytają Słowo Boże w czasie liturgii 
niedzielnej i świątecznej.  Osobą odpowiedzialną za 
lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - tel. 
(773) 505-7442. Opiekunem duchowym jest ks. 
Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MIŁOSIERDZIA  
Apostolat w swojej działalności 
podejmuje dzieło modlitewno - 
charytatywne w intencji osób 

potrzebujących troski, pomocy i towarzyszenia im w 
trudnościach i problemach życia. Kontakt: (630) 268-
8766. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz. 
 
APOSTOLAT MARGARETKA  
Osoby należące do grupy modlitewnej 
Margaretka codziennie modlą się za 
kapłanów. Spotkania grupy odbywają 
się w każdą ostatnią niedzielę 
miesiąca po Mszy świętej o godz. 
9:00am. Opiekun grupy: ks. Tomasz Pietrzak SChr.  
 
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ” 
Spotkania Kręgu Biblijnego 
„Zacheusz” odbywają się co dwa 
tygodnie w poniedziałki po 
wieczornej Mszy świętej (8:00pm) 
w Centrum Pastoralnymi. Zaprasza ks. Piotr Janas 
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 panem organistą Zbigniewem Blicharzem: .773 -
616-9284.  
Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. 
Proboszcz. 
 
ORKIESTRA DĘTA 
Próby odbywają się w poniedziałki 
o godz. 7:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Zapraszamy dzieci, 
młodzież oraz dorosłych grających 
na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze szeregi. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem, p. 
Mirosławem Bogun, tel. (708) 404-7378. Opiekę 
duchową nad orkiestrą sprawuje ks. Proboszcz. 
 
MARSZAŁKOWIE 
Marszałkowie witają przychodzących, 
wskazują wolne miejsca w ławkach, 
troszczą się o zbieranie kolekty. 
Mężczyzn, którzy pragnęliby zostać 
marszałkami prosimy o kontakt z panem 
Stanisławem Bujakiem, tel. (630) 543-2156. 
 
 
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 6:00 rano; piątek od 
7:00 rano. W środę klinika aborcyjna jest nieczynna. 
Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, e-mail: 
pdw10@sbcglobal.net. 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
mailto:pdw10@sbcglobal.net


 
GRUPA RÓŻAŃCOWA  
Zmiana tajemnic różańcowych Grup 
Żywego Różańca odbywa się w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy 
świętej o godz. 9:00am w kaplicy Św. 
Faustyny, natomiast Dziecięcego Koła 
Różańcowego po mszy świętej o godz. 11:00am w 
Bibliotece Verbum. 
 
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI  
Powstał jako efekt rekolekcji, które 
odbyły się w 2001 roku w Gdańsku - 
Oliwie. Rekolekcje zdominowane były 
modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie 
relacji rodzice - dzieci. Także i w naszej 
Parafii powstała idea modlitwy rodziców za 
dzieci. Rodzice pragnący dołączyć się do tej 
Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z 
panią Beatą, tel.: (773) 544-5031. Opiekę duchową 
sprawuje ks. Piotr Janas SChr. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”  
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 - 7 
lat do zespołu tańca ludowego. 
Zajęcia odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz. 5:00pm - 
6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzony 
jest przez panią Irenę Jarocińską: (630) 776-5401 
 
PORADNICTWO RODZINNE 
Coraz częściej borykamy się z 
problemami małżeńskimi i 
wychowawczymi, w których szukamy 
kompetentnej pomocy.  
Dlatego jest otwarte w naszej Parafii Poradnictwo 
Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka. Na 
spotkanie można umówić się telefonicznie, dzwoniąc 
(630) 582-1505. 
 
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca po 
mszy świętej o godz. 6:00pm odbywa 
się spotkanie modlitewne Straży 
Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekunem 
grupy jest ks. Piotr. 
 
 
GRUPA AA 
Jeśli masz problemem z alkoholem i 
szukasz pomocy oraz wsparcia, 
przyjdź na spotkanie, które odbywa się 
we wtorek o godz. 8:00pm, w Centrum 
Pastoralnym. W każdy ostatni wtorek 
miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. 
Kontakt: (773) 848-1821 
 

GRUPA AL-ANON 
Jeśli ktoś z Twoich bliskich ma problem alkoholowy – 
przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania odbywają 
się w każdy czwartek o godz. 8:00pm w Centrum 
Pastoralnym. Kontakt: (847) 962-0677 lub (630) 442-
3755 
 
KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”  
W drugie soboty miesiąca o godz. 
3:00pm w Centrum Pastoralnym 
odbywają się spotkania członków 
Klubu Seniora. Wszystkich chętnych 
zapraszamy. Kontakt: Marianna Zygadło: 630) 
6249764 
 
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 –    kroków ku pełni życia” 
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw 
S CHAR organizuje Warsztaty Rozwoju 
Duchowego, których opiekunem duchowym jest ks. 
Mirosław Stępień SChr. 
Spotkania odbywają się w drugi i czwarty piątek 
miesiąca w Centrum Pastoralnym. 

 

 
OGŁOSZENIA DROBNE 

 Krokiety domowej roboty na rodzinne okazje 

sprzedam. Dzwonić po 3:00pm. Kontakt: Danuta: 

(847)852-0538 

 Oddam za małą kwotę kupony różnych 

materiałów i odzież damską.  Kontakt: Barbara: 

(630)613523 

 Potrzebna osoba do opieki nad dwójką dzieci na 

dojazd w Carol Stream. Praca w  środy i piątki. 

Kontakt: Kaśka 773-447-5608. 

 Przyjmę na pokój kobietę do wspólnego 

zamieszkania w Addison. Kontakt: Zofia: (630) 

489-7596 

 Poszukuję osoby do wspólnego zamieszkania w 

Addison. Kontakt: Zofia:( (630)489-7596 

 Drzwi garażowe – Naprawa i instalacja. Kontakt: 

Krzysiek: (773) 968-6861 

 Potrzebna Pani do sprzątania domków 2-3 dni w 

tygodniu, okolice Lombard. Kontakt: Agnieszka: 

(773) 971-9524 
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 Building maintence potrzebny na duży kompleks 

apartamentowy. Kontakt: Tadeusz: (847)668-

3587 

 Przedszkole Pixie Dixie w Wood Dale zatrudni 

Panią jako pomoc nauczyciela na popołudnia od 

3:00 do 6:00. Kontakt: (630)787-1208 

 Szukam pracy do starszej osoby, do opieki na 

zamieszkanie 7 dni w tygodniu. Kontakt: Vicky: 

(872) 305-7247 

 Potrzebni kierowcy z CDL klasy „A”, stałe trasy 

pomiędzy Chicago i Cincinnati, OH. Codziennie 

w domu, weekendy wolne, w 100% „drop&hook” 

Wyjazd z Chicago w godzinach popołudniowych. 

Potrzebni kierowcy na Soboty, od wczesnych 

godzin rannych. Wymagany rok doświadczenia i 

korporacja. Kontakt: Ryszard: (630)390-5524 

 Potrzebna Pani do serwisu sprzątającego z 

samochodem lub bez w okolicy Glen Elyn. 

Kontakt: Helena: (630)661-5177 

 Fryzjerka Ewa przyjmuje w domu w Lombard. 

Kontakt:Ewa: (630)317-4623 

 Pokój do wynajęcia w Addison z możliwością 

gotowania i osobną łazienką. Kontakt: Cecylia: 

(630)345-2167 

 Poszukuję pracy do pilnowania starszej osoby w 

soboty i niedziele i 2 dni w tygodniu. (North) 

Kontakt: Alicja (773)745-2054. 

 Polskie Delikatesy poszukują pracowników na 

sklep oraz do kuchni; na cały i na połowę etatu. 

Bardzo dobre warunki w pracy i w płacy. Kontakt: 

Beata: (630) 628-8559 

 Potrzebna osoba do pomocy sprzątania domków 

2 razy w tygodniu w okolicy St.Charles. Kontakt: 

Kasia (773) 918 – 5261 

 Domowe pierogi różnego rodzaju sprzedam na 

zamówienie. Kontakt: Glendale Heights Lucyna 

(708) 698 – 1402 

 Potrzebujemy pracownika z samochodem do 

firmy hydraulicznej. Kontakt: Rafał: (773)491-

6985 

 


