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

Upokorzenie to pokarm codzienny. Rozumiem, że oblubienica przybiera
wszystko, co się tyczy jej Oblubieńca, a więc szata zelżywości Jego musi
okryć i mnie. W chwilach, kiedy bardzo cierpię, staram się milczeć, ponieważ
nie dowierzam językowi, który w takich chwilach jest do mówienia o sobie, a
przecież on ma mi służyć do chwalenia Boga za tyle dobrodziejstw i darów mi
użyczonych. Kiedy przyjmuję Jezusa w Komunii świętej, proszę Go gorąco,
aby raczył uleczyć język mój, bym nim nie ani Boga, ani bliźnich. Pragnę, aby
język mój nieustannie wysławiał Boga. Wielkie są błędy języka. Dusza nie
dojdzie do świętości, jeżeli nie będzie uważać na język swój. (92)
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III 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
Poniedziałek – 19 kwietnia
8:00am Za parafian
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława
7:00pm ++Maria i Stanisław Gut
Wtorek – 20 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Ani i
Tomka Tyrka z ok. urodzin
8:00am +Bogdan Kica w 2 rocz. śmierci
7:00pm +Stanisław Rulka w rocz. śmierci
Środa - 21 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny w dniu
urodzin oraz w rocz. śluby Katarzyny i Artura Sobczak
8:00am ++Józef, Genowefa i Jan Klimas oraz Franciszek
Puszka
7:00pm +Kazimierz Kurpiel
Czwartek - 22 kwietnia
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00am +Tadeusz Faszczewski
7:00pm O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Ewy
i Beaty z ok. urodzin
Piątek - 23 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Stępień w
dniu urodzin
8:00am +Włodzimierz Kania
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Natalii Pawlikowskiej
w dniu urodzin
Sobota – 24 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Macieja w dniu
urodzin

IV niedziela wielkanocna - 25 kwietnia
6:00pm (sobota) ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
7:00am +Władysław Dąbrowski w 9 rocz. śmierci
9:00am Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Haliny i
Zbigniewa z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
11:00am ++Halina Kowalska, Helena i Kazimierz
Antonowicz
1:00pm +Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
dla Marii i Henryka w 49 rocz. ślubu
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Janina Malczewska

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

III niedziela wielkanocna - Łk 24,35-48
Jeden jest tylko Pan...

1. „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba...”.
Jako nie–Żydzi nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć
wagi i znaczenia tych, wydawałoby się prostych, słów. Bóg
Jahwe jest głęboko związany z narodem i historią Izraela.
Jest Panem tej historii, jest Kimś kto tę historię tworzył. Przez
patriarchów, proroków, królów wkroczył w historię Narodu
Wybranego, aby w końcu przez osobę Jezusa Chrystusa
wkroczyć w historię całego świata. To znaczy w osobiste
dzieje każdego człowieka.
Ta Boża ingerencja w historię jakże jest trudna do
odczytania, jeśli to nie jest historia moja własna. Mojego
kraju, mojej rodziny, mojego miasta. I dlatego trudne jest dla
nas do zrozumienia, że w narodzie, który był tak blisko
Jahwe, znaleźli się tacy, którzy jego Sługę Jezusa wydali na
śmierć.
Ale czy nie jest paradoksem, i to jeszcze większym, że Jezus
Chrystus, którego poznałem, przyjąłem i z Nim się
zaprzyjaźniłem, został przeze mnie gdzieś zepchnięty na
dalszy plan. Bo przecież słowa: „Pokutujcie więc i nawróćcie
się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” odnoszą się nie
tylko do wydarzenia zdrady Jezusa z przed dwóch tysięcy
lat, ale bardzo konkretnie odnoszą się do mnie, ale też i do
ciebie, mój czytelniku.
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2. „Ten jest kłamcą...” Poznać Jezusa i nie zachowywać
Jego przykazań, wydaje się, że jest to prawdziwy dramat
dzisiaj chyba nie rzadki. Grzech niszczy naturę i najgłębszą
strukturę wnętrza człowieka. Ktoś bardzo pięknie niedawno
powiedział, że boimy się śmierci, boimy się cierpienia, ale
swoich własnych grzechów się nie boimy. „Oczyść mnie
Panie z grzechów przede mną ukrytych” (Ps 19,13). „Bóg
jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5) –
jestem, jesteśmy wezwani do życia w prawdziwej światłości. I
co my z tym wezwaniem robimy? Zakopujemy skarb,
rozbijamy gliniane naczynia, wysycha oliwa w naszych
lampach... Jezus Chrystus, życie i zmartwychwstanie nasze
przechodzi obok, a oczy nasze są na uwięzi. A jednak warto
pamiętać, że nie ma takiego upadku, nie ma takiego
odejścia, aby powrót był niemożliwy. Opowieść o Synu
Marnotrawnym warto nosić w swoim sercu i o niej pamiętać.
„O daj nam Panie natchnienie do wiary, która jest prawdziwą
twórczością” – mawiał poeta.
3. „Wy jesteście świadkami tego”. Wiara w zmartwychwstanie
oparta jest na świadectwie tych, którzy widzieli pusty grób i
tych, którym dane było spotkać Zmartwychwstałego Jezusa.
„On wtedy oświecił ich umysły, tak aby rozumieli Pisma”.
Ale jeśli i w historię mojego życia osobistego wkroczył Jezus,
w taki czy inny sposób, to również i ja jestem wezwany, aby
o tym mówić z pokolenia na pokolenie. Bóg Jahwe nie jest
tylko „Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba”, ale w osobie
Jezusa Chrystusa stał się bliskim każdemu z nas. Bo stał się
jednym z nas. Ta bliskość zobowiązuje.
Wątpliwości są sprawą ludzką, ale czy można mówić o
wątpliwościach w świetle wiary? Tylko grzech zamyka drogę
do światłości. Jezus wyzwolił nas z lęku, strach zastąpił
nadzieją, „że w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od
Jerozolimy”. Tomasz Dostatni OP

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.

Donacje z 04/11/2021
•
•
•
•
•

Składka tacowa: $8,490.00
Spłata długu: $17,386.00
Pledges: $440.00
Triduum: $1,253.00
Kawiarenka: $300.00

Świąteczne jajko

Gorące podziękowania dla wszystkich,
którzy
wsparli
naszą
akcję
„Wielkanocne Jajko” i w ten sposób
chcieli podzielić się z potrzebującymi.
Zebraliśmy $7,466.00. Cała kwota zostanie przekazana
rodzinom potrzebującym naszego wsparcia.

Jałmużna wielkopostna

Dziękujemy serdecznie za złożone ofiary na jałmużnę
wielkopostną. Zostało zebrane $3,993.50. Całość ofiary
zostanie przekazana na duszpasterstwo dzieci i młodzieży w
Mikołajewie na Ukrainie, gdzie pracują księża chrystusowcy.
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Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzyma w
niedzielę, 25 kwietnia: Maja Bernat,
Gabierlla Cieśla, Maximilian Henry
Hryniewiecki, w sobotę, 22 maja, Emil
Jasica, w niedzielę, 23 maja: Antoni
Łachut, Klara Śmiarowski, Natan
Ma te jczyk, Ad rian St an 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.

I Spowiedź dla dzieci
komunijnych
1. 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
2. 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

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa
zostanie zawarty 15 maja
przez: Christopher Lisak i
Maryla Wróbel; 29 maja przez
Christopher 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)

Próby przed I Komunią po Mszy św.
o godz. 7pm:
I. Szkoła św. Faustyny:
• 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: 22
kwietnia – kl. 4pA, 4sA, 4sC

•

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

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.

Divine Mercy Parish
ATTN: Marta and Anna
21W411 Sunset Ave
Lombard, IL 60148-1463
April 12, 2021
Dear Members of Divine Mercy Parish.
Thank you for thinking of Teen Parent Connection and our
Parents” pantry. We greatly appreciate your generous
contribution of pantry essentials ($200) and gift card ($300)
that were received on April 5, 2021 and are valued at $500.
While this past year has not been easy for many, we are
proud of what Teen Parent Connection accomplished in
2020. These adaptations and achievements would not have
been possible without the continued of donors like you! The
fact you are thinking of others, at what is a worrying and
difficult time for us all, speaks volumes of your kindness and
dedication to the well-being of your community.
As we enter into a new year with your, we are one step
closer to realizing our vision for a safe, healthy and nurturing
environment where every child, adolescent and young adult
can thrive.
Thank you again for your generosity.
Sincerely,

Becky Beilfuus
Executive Director
This letter serves as yout tax receipt. Teen Parent Connction is a 501(c)
(3) nonprofit organization (federal tax ID #36-33870340. Your contribution
is tax deductible to rhe exent allowed by tax law. No goods ora services
were provided in exchange for your generous donation.
475 Taft Avenue Glen Elly, IL 60137
Phone: (630) 790-8433 Fax: (630)790-4530
www.teenparentconnection.org
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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.

