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. Tadeusz Winnicki SChr – administrator parafii
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz
ks. Lesław Prebendowski SChr – wikariusz
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
Przedstawiciel Młodzieży
Tomasz Jurek (224)202-4567
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady

Na drugi dzień po Komunii świętej usłyszałam głos: Córko Moja, patrz w
przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę,
a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz
ich w przepaści miłosierdzia Mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę,
córko Moja. W święto Moje - w święto Miłosierdzia - będziesz przebiegać świat
cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je
uleczę i wzmocnię.
O wy, drobne, codzienne ofiarki, jesteście mi jako kwiaty polne, którymi zasypuję
stopy umiłowanego Jezusa. Ja te drobiazgi równam nieraz z cnotami
heroicznymi, a to dla ustawicznej ich trwałości - wymagają heroizmu. (206 i 208)
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Niedziela Miłosierdzia Bożego - 11 kwietnia
6:00pm (sobota) Wynagradzająca
NSPJ i NSM za grzechy nasze i
całego świata
7:00am +Marianna Lisicka w 5 rocz.
śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo
dla Wiktorii i Mikołaja Bratko z ok.
urodzin
11:00am ++Jan i Paulina Malinowscy
oraz +Janusz Leszczyński
1:00pm ++Irena i Witold Serwacki
oraz Maria i Jan Stanio
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm Dziękczynna z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo
dla Ewy i Czesława w 43 rocz. ślubu
Poniedziałek – 12 kwietnia
8:00am +Leon Szkaradek
8:00am +Marek Malec w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Marianna Matys w 11 rocz. śmierci
Wtorek – 13 kwietnia
8:00am Za parafian
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława
7:00pm +Robert Kmak w 10 rocz. śmierci
Środa - 14 kwietnia
8:00am +Franciszek Zelkowski i za zmarłych z rodziny
8:00am +Marian Żabka
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Anieli i
Franciszka z ok. 50 rocz. ślubu
Czwartek - 15 kwietnia
8:00am +Eugeniusz Ciepiela w 16 rocz. śmierci
8:00am ++Weronika i Władysław Szklanny
7:00pm +Daniel Masłowski
Piątek - 16 kwietnia
8:00am ++Tadeusz i Tomasz Faszczewski
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Jerzego i całej rodziny
Zakarzeckich
7:00pm +Celina Fidura
Sobota – 17 kwietnia
8:00am ++Kazimiera i Franciszek Majda
9:00am +Edward Cieślik w 30 rocz. śmierci

Trzecia niedziela wielkanocna - 18 kwietnia
6:00pm (sobota) Dziękczynna w 12 rocz. powstania Grupy
AA
7:00am ++Kunegunda i Stanisław Borek w rocz. śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Wiesławy i Janusza
Mucek oraz dla Barbary i Mieczysława Mucek w rocz.
ślubu
11:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Józia w 2
rocz. urodzin
1:00pm +Marek Malec w 1 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Benjamina w 2 rocz.
urodzin

Pierwsze czytanie: Dz 3,13-15.17-19
Psalm: 4
Drugie czytanie: 1 J 2,1-5
Ewangelia: Łk 24,35-48

Niedziela Miłosierdzia Bożego - Łk 24,35-48
Miłosierdzie

Czy choć raz okazałeś komuś w swoim życiu miłosierdzie?
Prawdziwe miłosierdzie... Nie tkliwą litość czy pobieżne
zainteresowanie się czyjąś niedolą. Chodzi o postawę i czyn.
Jezus mówi: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który
nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni” (Łk3,11).
Miłosierdzie to konkretny czyn, przez który przychodzimy z
pomocą bliźniemu w potrzebach jego ciała iduszy. Dzieje
Apostolskie uczą nas miłosierdzia jeszcze dalej posuniętego,
prowadzącego do jedności: „Jeden duch i jedno serce
ożywiały wszystkich wierzących... Nikt z nich nie cierpiał
niedostatku”.
Jezus obiecał, że kubek wody podany bliźniemu nie
pozostanie bez nagrody (Mt10,42). Różnie jednak może
wyglądać owo podanie kubka. Można go komuś tak podać, z
takim wyrachowaniem, wyższością albo litością, że
spragnionemu już pić się nie zechce…
Starszy kapłan słuchał kiedyś zwierzeń pewnego
wykolejeńca. Widząc jego zażenowanie i zmieszanie, chcąc
dodać mu odwagi rzucił odruchowo: – Mów, mów, to bardzo
ciekawe. A człowiek ów wykrzyknął wtedy rozpaczliwie: – Ja
nie chcę być ciekawym przedmiotem księdza obserwacji... Ja
przecież szukałem u księdza pomocy!
Całe nauczanie Jezusa przeniknięte jest duchem miłości.
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Okazanie miłosierdzia jest zatem przede wszystkim czynem
ludzkiego serca. Źródłem miłosierdzia jest miłość. Ktoś
powiedział prosto, że miłosierdzie – to „miłość, która idzie do
pracy”.
Miłosierdzie to wzięcie na siebie cudzej niedoli. Współczucie
zazwyczaj boli, często bardzo boli. Natomiast
„współcierpienie” wydaje się być fundamentem wszelkiego
miłosierdzia. Często nie jesteśmy w stanie pomóc, ulżyć,
stoimy bezradni, bezsilni i wtedy jedyne, co pozostaje – to
szeroko otworzyć serce i trwać, często w milczeniu, tak – aż
dotknięty cierpieniem odczuje i zostanie wzmocniony tym, że
ktoś wespół z nim dźwiga jego nieszczęście. „Miłosierdzie
jest zdolnością miłości do najgłębszego przejęcia się
cierpieniem innego człowieka” (L. Boros). Człowiek
kochający przyjmuje na siebie to wszystko, co dzieje się w
duszy człowieka przezeń kochanego. Różnie w różnych
językach określana jest postawa miłosierdzia. W języku
polskim najlepiej chyba oddaje sens miłosierdzia potoczne
powiedzenie „wejść w czyjąś skórę”.
„Wejść w czyjąś skórę”... Czyż tajemnica Wcielenia Syna
Bożego wraz z jej najbardziej ludzkimi konsekwencjami –
Jego męką i śmiercią – nie jest najwyższą formą
miłosierdzia? I tutaj dochodzimy do prawdy, od której
właściwie trzeba było rozpocząć te rozważania: początkiem,
źródłem, wzorem miłosierdzia jest Bóg. Tylko On może
nauczyć człowieka być miłosiernym. On, który pierwszy nas
umiłował, On, który Syna swego dał, On, który jest bogaty w
miłosierdzie... Dzisiaj, gdy obchodzimy Niedzielę
Miłosierdzia, zwróćmy się ku Bogu w postawie wdzięczności
za Jego nieskończone miłosierdzie i prośmy Go, by uczył
nas nieustannie do Niego tylko się odwoływać i w Nim
odnajdywać siłę do obdarzania miłosierdziem braci. Bo – jak
uczy św. Faustyna – „Miłosierdzie jest największym
przymiotem Boga”. Czegóż więc mamy się lękać, choćby
nasze grzechy były największe, a nasza słabość
najdotkliwsza? Dzisiejsza Ewangelia przypomina scenę
przekazania apostołom władzy odpuszczania grzechów. To
właśnie konfesjonał jest miejscem, w którym miłosierdzie
Boga jest największe, bezwarunkowe i nieodwołalne.
„Wszystkie moje grzechy i niedoskonałości spłoną jak
słomka w ogniu Miłosierdzia Bożego” (św. Faustyna). Dzięki
Bożemu Miłosierdziu nasza słabość naprawdę może się stać
mocą ku własnemu zbawieniu i ku pokrzepieniu braci. ks.
Tadeusz Czakański

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...
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.

Podziękowania za donacje: 04/04/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Składka tacowa: $8,767.00
Spłata długu: $36,352.00
Pledges: $505.00
Składka codzienna: $2,640.00
Ofiara wielkanocna: $16,126.00
Kawiarenka: $300.00
Wielki Czwartek i Wielka Sobota: $8,576.00
Ziemia Święta: $3,051.00
Święconka: $15,819.00
Duszpasterstwo na Ukrainie: $3,993.50

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!
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Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzyma w
sobotę, 17 kwietnia: Amelia Kowalski,
Victoria Prokop; w niedzielę, 25
kwietnia: Maja Bernat, Gabierlla
Cieśla, Maxymilian Henry
Hryniewiecki, w sobotę, 22 maja, Emil
Jasica, w niedzielęm 23 maja: Antoni
Łachut, Klara Śmiarowski, Natan
Ma t e jcz yk, A d n ia n S t a n isła w
Urbańczyk.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.

Przygotowanie do chrztu w naszej parafii

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.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie
zawarty 17 kwietnia przez:
Weronika Prokop i Tomasz Prokop;
15 maja przez: Chistopher Lisak i
Maryla Wróbel; 29 maja przez
Chcistopher Gajda i Silvia Tomal;
David Rogess i Mariola Grzybowska.
Przygotowujących się do sakramentu
małżeństwo powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy
wielu łask Bożych na nowej drodze życia!

Pierwsza Komunia św. 2021

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły
św. Faustyny w Lombard odbędzie się
24 kwietnia (klasy: 3wA, 3E, 3pA o
godz. 10am, a 3wB, 3D, 3pC o godz.
1:30pm) oraz 1 maja (klasy: 3C, 3R o
godz. 10am, a 3pB i 3Z o godz.
1:30pm)
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły
Cz. Miłosza, Schaumburg odbędzie się
8 maja (grupa piątkowa o godz. 10am, a grupa sobotnia o
godz. 1:30pm) oraz dla dzieci ze szkoły W. Sikorskiego,
Addison i innych szkół: 15 maja (o godz. 10am)

I Spowiedź dla dzieci komunijnych
I. Szkoła św. Faustyny:
 19 kwietnia (poniedziałek)
• godz. 5-6pm - grupa I
• godz. 6-7pm - grupa II
 26 kwietnia (poniedziałek)
• godz. 5-6pm - grupa III
• godz. 6-7pm - grupa IV
II. Szkoła z Schaumburg, Addison i inne:
 6 maja (czwartek)
• godz. 5-5:40pm - grupa I - piątkowa
• godz. 5:40-6:30pm - grupa II - sobotnia
 13 maja (czwartek)
• godz. 6-7pm - Addison i inne - grupa III

Próby przed I Komunią po Mszy św.
o godz. 7pm:
I. Szkoła św. Faustyny:
• 12 kwietnia (poniedziałek) - grupa I (3A, 3E, 3pA)
• 13 kwietnia (wtorek) - grupa II (3B, 3D, 3pC)
• 20 kwietnia (wtorek) - grupa III (3C, 3R)
• 21 kwietnia (środa) - grupa IV (3pB, 3Z)
II. Szkoła z Schaumburg, Addison i inne:
• 26 kwietnia (poniedziałek) - grupa I - piątkowa
• 27 kwietnia (wtorek) - grupa II - sobotnia
• 28 kwietnia (środa) - Addison i inne - grupa III

Rocznica I Komunii św., czwartek, godz. 7pm
•

Szkoła św. Faustyny:
a) 15 kwietnia – kl. 4Z, 4pB, 4sB
b) 22 kwietnia – kl. 4pA, 4sA, 4sC

•

Szkoła Cz. Miłosza
(Schaumburg), Szkoła H.
Modrzejewskiej Naperville),
Szkoła W. Sikorskiego
(Addison):
a) 29 kwietnia.
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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.

Uroczystość Miłosierdzia Bożego (Uroczystość
Odpustowa)





6pm (sobota), 7am, 9am, 11am i 1pm - Msza św.
3pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:30pm - Msza św. odpustowa
7pm - Msza św.

Kurs przedmałżeński
„Jak zbudować szczęśliwe małżeństwo”

Małżeństwa ze wspólnoty
Domowego Kościoła
zapraszają na wyjątkowy
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
dla narzeczonych. Cykl
ośmiu spotkań rozpocznie
się od 24 kwietnia w naszej
parafii. Kurs ma charakter interaktywnych warsztatów
przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa i
budowania wspólnego życia.
Spotkania poprowadzą małżeństwa, które będą dzielić się
swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami
jak zadbać o najważniejszą inwestycję: MAŁŻEŃSTWO.
Zapisy: Biuro parafialne: (630)268-8766 lub Tomek (773)4578354, Diana (773)290-0041.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu, która
odbywa się od poniedziałku do piątku
od godz. 8:30am do 6:30pm, w soboty
do godz. 8:30am do 5:30pm.

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Prebendowski 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.
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.
Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.

Zespół „Misericordia”

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.

Oaza Dzieci Bożych

Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych,
które odbywają się w czwartki o godz. 6:45pm
w Centrum Pastoralnym. Opiekun: s.
Małgorzata Polańska MChR (248)505-4140.

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 7pm w
Centrum Pastoralnym. Scholę prowadzi
Jolanta Frąckiewicz i Natalia Sakowicz.
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 Bartek Cieżobka.
Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.

Młodzież

Młodzież ma spotkania w środy Centrum Pastoralnym o
godz. 7:45pm. Zakończenie ok. 9pm. Opiekun: ks. Lesław

Odnowa w Duchu Świętym

W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz.
7pm do kościoła, a następnie na adorację Najśw.
Sakramentu z modlitwą uwielbienia. Opiekun: ks.
Tadeusz Winnicki SChr.

Lektorzy

Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu
duchowego chrześcijanina..
Osobą odpowiedzialną za
lektorów w parafii jest Jadwiga
Pajor: (773)505-7442. Opiekun:
ks. Tadeusz Winnicki SChr.

Apostolat Margaretka
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. Opiekun: ks.
Lesław Prebendowski SChr.

Krąg Biblijny „Zacheusz”
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz”
odbywają się co dwa tygodnie w
poniedziałki po wieczornej Mszy św.
(8pm) w Centrum Pastoralnym.
Opiekun: ks. Tadeusz Winnicki SChr.

Chór Parafialny

Próby chóru parafialnego odbywają się w środy o godz.
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7:30pm w Centrum Pastoralnym. Osoby, które
pragną zapisać się do chóru, prosimy o
kontakt z organistą Zbigniewem Blicharzem:
(773)616-9284. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki
SChr.

Orkiestra Dęta

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.

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.

Straż Honorowa NSPJ i NSM

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. Lesław Prebendowski SChr.

Grupa AA

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)8481821.

Klub Seniora „Złota Róża”
W II soboty miesiąca o godz. 3pm 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.

Grupa Różańcowa

Zmiana tajemnic różańcowych Grup Żywego
Różańca odbywa się w każdą I niedzielę
miesiąca, po Mszy św. o godz. 7am w
kościele, natomiast Dziecięcego Koła
Różańcowego po Mszy św. o godz. 11am w
Bibliotece Verburm.

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.

Poradnictwo rodzinne

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)582-1505.

Montaż i naprawa drzwi garażowy i otwieraczy. Kontakt:
Krzysztof (773)968-6861.
• Potrzebni pracownicy do czyszczenia wykładzin i
dywanów. Kontakt: Piotr (630)833-3375.
• King’s Hall Banquets poszukuje kelnerów - kelnerki i
pomoc do kuchni. Kontakt: Jola (630)740-2749.
• Pani do serwisu sprzątającego z samochodem lub bez z
możliwością zamieszkania w okolicach Wheaton i Carol
Stream. Kontakt: Helena (630)661-0015.
•

Kurs do egzaminu na obywatelstwo

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne kursy
przygotowujące od egzaminu na obywatelstwo.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
w niedziele.
Początek kursów w kwietniu 2021. W celu zapisania się
proszę dzwonić na numer: (773)-282-1122 ex. 400 lub (773)
481-5400.

