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

W czasie Mszy świętej przed Komunią świętą było odnowienie ślubów. Kiedy
wyszłyśmy z klęczników i zaczęłyśmy mówić formułę ślubów, nagle stanął
Jezus obok mnie w szacie białej, przepasany pasem złotym - i rzekł do mnie:
Udziel ci wieczystej miłości, aby czystość twoja była nieskalana, i na dowód,
że nie będziesz nigdy doznawać pokus nieczystych - zdjął Jezus pas złoty z
siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych
poruszeń przeciwnych cnocie ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam
później, że to jest jedna z największych łask, mi wyprosiła Najświętsza
Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam Ją przez wiele lat. Od tej pory większe
mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać
Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. (40)
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V niedziela wielkanocna - 2 maja
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Władysław Dąbrowski w rocz. śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Jacka Gibes i jego
rodziny oraz dla pracowników firmy
11:00am +Jan Kardasz w 1 rocz. śmierci
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla wszystkich
zaangażowanych przy Straży Grobu Pańskiego oraz we
wszystkich ich intencjach
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne
Poniedziałek – 3 maja
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Stefana Piaseckiego w dniu urodzin
7:00pm O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla
Kamila Sroka
7:00pm Za parafian
Wtorek – 4 maja
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii
7:00pm ++Bronisława i Wojciech Warchoł
7:00pm +Wanda Rzezinowska
Środa - 5 maja
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława
8:00am +Ryszard Olszewski w 2 rocz. śmierci
7:00pm +Kazimierz Kurpiel
Czwartek - 6 maja, I Czwartek miesiąca
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Maxa
Piaseckiego w 4 rocz. urodzin
8:00am +Irena Lisak w 7 rocz. śmierci
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne
łaski dla Mateusza Pająk
Piątek - 7 maja, I Piątek miesiąca
8:00am ++Zofia, Czesław, Zygmunt, Stanisław Ratyniak,
Józefa, Czesław Żero
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Starnawski
7:00pm ++Jadwiga i Jan Myszak

Sobota – 8 maja
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Stanisława Bafia w
dniu imienin
VI niedziela wielkanocna - 9 maja
6:00pm (sobota) ++Jadwiga i Stanisław Grzybowscy oraz

+Łucja i Zdzisław Grzybowscy
7:00am W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam
9:00am W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam
11:00am W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam
1:00pm W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm W intencji naszych żyjących i zmarłych Mam

Pierwsze czytanie: Dz 9,26-31
Psalm: Ps 22
Drugie czytanie: 1 J 3,18-24
Ewangelia: J 15,1-8

V niedziela wielkanocna - J 15,1-8
Trwaj w Nim

W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj
i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr13,8) - ta myśl była
jednym z tematów przygotowujących Jubileusz roku 2000.
Doskonale odpowiada jej aklamacja po przeistoczeniu:
„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
Te prawdy przez nas wyznawane mają jakieś szczególne
odniesienie do triady cnót teologalnych: wiary, nadziei i
miłości. Wiara nasza odnosi się przede wszystkim do owego
„wczoraj” (wierzę, że Jezus umarł i zmartwychwstał) oraz
„dziś” (wierzę, że nadal żyje). Nadzieja natomiast skierowana
jest ku rzeczom ostatecznym – ku wieczności: oczekujemy
Twego przyjścia w chwale. Miłość zaś skierowana jest ku
Jezusowi. To również w Jego imię, w imię Jezusa Chrystusa,
mamy się wzajemnie miłować – napomina dziś apostoł Jan.
A miłość do Jezusa i do braci mamy realizować w naszej
codzienności, a więc „dziś”, w każdej chwili życia.
O tajemnicy wzajemnej miłości Boga i człowieka mówi
przypowieść o winnym krzewie: „Trwajcie we Mnie, a Ja w
Was trwać będę”. Podobną myśl przekazuje nam św. Jan:
„Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim”.
Trwać w Bogu – to znaczy żyć w łasce uświęcającej i
spełniać Jego wolę. Trwać w Bogu – znaczy żyć w Jego
obecności. Gdzież może być człowiekowi bezpieczniej?
Ostateczny cel miłości obejmuje więcej niż to wszystko, co
może owa miłość urzeczywistnić „teraz”. Prawdziwa miłość
nie ustaje nigdy, póki na tej ziemi wzrasta, zawsze pragnie
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„bardziej” i „więcej” dawać i przyjmować. Słyszymy czasem
słowa: kocham cię bezgranicznie. Taka bezgraniczna –
obustronna – miłość dotknęła Szawła i przemieniła gorliwość
prześladowcy w gorliwość wyznawcy. Ogarnięty taką
miłością cały Kościół „rozwijał się i żył”, i nadal żyje
napełniając się pociechą Ducha Świętego.
Tak jak na początku swego istnienia, tak i dzisiaj Kościół
rozwija się dzięki napełnianiu się Duchem Świętym. To Duch
Święty jest tą mocą, która powoduje wzrost w życiu każdego
chrześcijanina i całego Kościoła. Dzięki Niemu rozpoznajemy
obecność Jezusa pośród nas. To On swym tchnieniem
budzi, powołuje nowe zastępy misjonarzy, ewangelizatorów,
by głosili słowo Boże. To dzięki Niemu trwamy w jedności,
czego obrazem jest winny krzew. Trwać – to nie znaczy żyć
w bezruchu. Trwać to nie bezczynność. Wobec pokus i
przeciwności tego świata trwanie jest szczególną walką. W
obliczu zadań - przyniesie owoc obfity – jest podstawowym
warunkiem.
Przynoszenie owocu, owo „bardziej”, jest miarą natężenia
naszej miłości. Coraz bardziej chcemy kochać i coraz więcej
miłości doświadczać. Pomaga nam w tym sam Bóg, który
każdą latorośl przynoszącą owoc „oczyszcza, aby przynosiła
owoc obfitszy”.
Czytania dzisiejszej niedzieli przypominają nam również
mocne zapewnienie skuteczności modlitwy. Święty Jan
mówi: „...i o co prosić będziemy otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co
się Jemu podoba”. Jezus wyraża tę obietnicę trochę innymi
słowami: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w
was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”,
jednak w gruncie rzeczy chodzi o tę samą dyspozycję
naszego serca. Byśmy mogli liczyć na wysłuchanie naszych
modlitw, musimy spełnić podstawowy, nieodzowny warunek:
wsłuchiwać się w wolę Jezusa i pozostawać z Nim w
jedności. Ufać Mu, więcej - mieć pewność, że On najlepiej
wie, czego potrzebujemy.
Trwaj w Nim - by On mógł trwać w Tobie! 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.

Donacje z 04/25/2021
•
•
•
•
•

Składka tacowa: $8,500.00
Spłata długu: $4,581.00
Pledges: $55.00
Liga Katolicka.: $2,500.00
Catholic Home Missions Appeal: $2,600.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzyma w
sobotę, 22 maja: Emil Jasica, Filip
Gryncewicz i Julian Gryncewicz; w
niedzielę, 23 maja: Antoni Łachut,
Klara Śmiarowski, Natan Matejczyk,
Adrian Stanisław Urbańczyk; w
niedzielę, 6 czerwca: Ester Wcisło; w
niedzielę, 13 czerwca: Olivier Kupiec,
Eva Rose Zubrzycki, Amelia Pieprz; w
sobotę, 26 czerwca: Nathan
Majerczak; w niedzielę: 27 czerwca:
Alicja Oślizło, Zofia Potera, Maya Gondek.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.
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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 15 maja przez: Christopher
Lisak i Maryla Wróbel; 29 maja przez
Christopher Gajda i Silvia Tomal;
David Rogers i Mariola Grzybowska;
5 czerwca: Wojciech Jarmoszko i
Anita Szymczak; 7 czerwca: Julio
Vargas i Wioleta Grzymała; 12
czerwca: Brad Smith i Paulina
Wojtowicz; 26 czerwca: Tomasz
Miszczak i Alicja Kwak oraz Marek Sadowski i Katarzyna
Henc.
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 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)

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

Dzień Matki

Przy wejściu do kościoła zostały
wyłożone kopertki na Dzień Matki.
Na kopercie proszę wypisać imię
żyjącej lub zmarłej Matki i wrzucić do
koszyka z kolektą. W niedzielę, 9
maja podczas wszystkich Mszy
świętych modlić się będziemy w
intencjach wszystkich matek
żyjących i zmarłych.

Nabożeństwa majowe

W
naszej
wspólnocie
Nabożeństwo
Majowe
będzie odprawiane w
kościele:
 od poniedziałku do
piątku oraz w niedzielę
o godz. 6:30pm;
 w sobotę o godz.
5:30pm.
Nabożeństwo Majowe:
 dla dzieci będzie odprawiane za Centrum Pastoralnym, w
środy o godz. 6:00pm,
 młodzież zapraszamy na wspólny śpiew Litanii
loretańskiej w środę, po wieczornej Mszy św., pod figurę
Matki Bożej.

Litania loretańska

Litania do Najświętszej Maryi Panny chociaż nazywana jest
loretańską, nie powstała we włoskim Loreto. Znana w XII
wieku we Francji pierwsza wersja tego rodzaju modlitwy, nie
zachowała się. Natomiast utrwaliła się ta używana od XVI
wieku w Loreto i stąd wzięła się nazwa Litania loretańska.
W 1587 roku papież Sykstus V związał z jej odmawianiem
przywilej odpustu. W 1631 roku zakazano wprowadzania
zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co
wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie na całym
świecie. Od czerwca 2020 r. dodano do niej trzy wezwania,
czyli ma ona 55 wezwań mówiących nam o tym, kim jest,
jaka jest Matka Boża i co daje każdemu, kto prosi ją
o pomoc:
 Matko Miłosierdzia (2014 rok w Polsce)
 Matko nadziei,
 Pociecho migrantów.
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Adoracja
Najświętszego Sakramentu

Prebendowski SChr.

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.

Warsztaty rozwoju duchowego

Nasza parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
SYCHAR (www.chicago-jezuici.sychar.org) organizuje
Warsztaty rozwoju duchowego: „Wreszcie żyć – 12 kroków
ku pełni życia”
Opiekunem duchowym Warsztatów jest ks. Lesław

Spotkanie informacyjne i zapisy do nowej grupy odbędą
się: 14 maja 2021 – piątek – godz. 8pm w Centrum
Pastoralnym, 21W411 Sunset Ave, Lombard, IL 60148
Już od 2011 roku prowadzone są te warsztaty w Chicago i
uczestniczyło w nich już ponad 100 osób, a wszyscy, którzy
bez zaniedbań i aktywnie wypełniali program, odnieśli wielką
korzyść.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:
1. www.milosierdzie.us
2. www.12krokow.sychar.org
3. www.chicago-jezuici.sychar.org
Jeśli chcesz o coś zapytać zadzwoń: (630)656-7789 – Maria
albo napisz email: 12KrokowLombard@gmail.com.
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Młodzież

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

ks.

Zespół „Misericordia”

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.

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.

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
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Mszy św. (8pm) w Centrum Pastoralnym. Opiekun: ks.
Tadeusz Winnicki 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 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.

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.

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)848
-1821.

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.

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.
•

