
 

Jest cicho. Choinka płonie. 
Na szczycie cherubin fruwa. 

Na oknach pelargonie, 
blask świeczek złotem zasnuwa, 

a z kąta, z ust brata płynie 
kolęda na okarynie: 
Lulajże, Jezuniu...    

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 
Moi drodzy! 
W noc betlejemską Syn Przedwieczny staje się 
Człowiekiem, by obdarzyć nas łaską odkupienia, 
miłości i pokoju. 
Niech Jezus nowo narodzony udziela wszystkim 
Wam Swego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 
Szczęść Boże! 
ks. Mirosław Stępień SChr, proboszcz 
oraz z ks. Piotr Nowacki SChr, ks. Tomasz Pietrzak SChr i ks. 
Krzysztof Janicki SChr, s. Krystiana Pucik MChR i s. Kornelia 
Walkusz MChR 
 

LITURGIA NIEDZIELNA 
Pieśni na 22 grudnia    – IV Niedziela Adwentu  
Wejście: 
Archanioł Boży Gabryjel (14) 
 

Ofiarowanie:   
1. Maryjo milcząc czekałaś, kiedy dobry Bóg daruje światu 

Słowo Swe. 
ref. Twojego Syna do naszych serc z miłością przyjąć dopomóż 

nam. 
2. Maryjo, Ty która byłaś tak uległa, gdy Pan o zgodę pytał Cię. 

3. Maryjo, w Sobie nosiłaś delikatnie Bożej miłości wielki dar. 

4. Maryjo, pokorna Matko bolejąca, kiedy niewinnie konał Pan. 

5. Maryjo, Ty która teraz żyjesz w chwale i w zjednoczeniu z 
Synem Twym. 

 

Komunia św.:  
Chrystus Pan karmi nas (173) 
 

Dziękczynienie: 
Wielbić  Pana  chcę , radosną  śpiewać  pieśń 
Wielbić  Pana  chcę, On  źródłem  życia  jest. x 3 

Zakończenie: 
Marana tha! (22) 
 

Czytania:   
Iz 7, 10-14; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24 
 

Psalm responsoryjny (24) 
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
IV  Niedziela Adwentu – 22 grudnia 
6:00pm (Sobota) +Eugeniusz Czupryna 
7:00am ++Helena i Tadeusz Dudkiewicz i za zmarłych z 

rodziny Kozłowskich i Dudkiewicz 
9:00am +Bożena Sołtys w 9 rocz. śmierci 
11:00am O Boże błogosławieństwo w rocz. 8 urodzin dla 

Mateusza Bogackiego 
1:00pm +Henryk Rusiecki w 11 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Magdalena Kawszan w 3 rocz. śmierci  
 

Poniedziałek – 23 grudnia  
6:00am Za Parafian   
6:00am +Adam Masłoń 
6:00am  +Henryk Gąsowski 
7:00pm +Jadwiga Chodakowska 
 

Wtorek – 24 grudnia 
6:00am  O Boże blogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Marzeny i Mirosława oraz ich dzieci 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Kubusia z ok. 7 urodzin  
9:30pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Środa – 25 grudnia, Boże Narodzenie    
12:00am ++Kazimierz Wróbel                           

i Krystyna Klimczak 
12:00am O Boże błogosławieństwo 

dla Barbary i Jana Górz 
9:00am Dziękczynna za otrzymane 

łaski przez rodzinę Bogu 
wiadomej z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo 

11:00am O Boże błogosławieństwo dla Agaty i Grzegorza i 
ich dzieci 

1:00pm Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Zosi  
3:30pm Intencje zbiorowe 
 

Czwartek – 26 grudnia, św. Szczepana 
8:00am +Marek Dudkiewicz w 2 rocz. śmierci 
10:00am O Boże błogosławieństwo dla Artura Małyszko z ok. 

18 urodzin 
12:00pm ++Barbara i Wiesław Bartniccy w 4 rocz. śmierci  
7:00pm ++Jan i Maria Kiernia 



 

Piątek – 27 grudnia, św. Jana Apostoła i Ewangelisty   
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Rechul w 

30 rocz. urodzin  
8:00am +Marianna Bargielska  
7:00pm +Jan Małyszko w dniu imienin 
 

Sobota – 28 grudnia, św. Młodzianków  
8:00am +Jan Merchut w rocz. śmierci 
9:00am For God's blessing on birthday of Puree Santos and 

Ana Ellen 
 

Niedziela Świętej Rodziny – 29 grudnia    
6:00pm (Sobota) +Jan Jeziorkowski 
7:00am O Boże błogosławieństwo i 

zdrowie oraz szczęśliwy poród dla 
Marzeny 

9:00am +Ludiwk Zając 
11:00am +Wanda Szefer    
1:00pm O Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki iBożej dla Catherine i Filipa z rodziną 
3:30pm Intencje zbiorowe    
7:00pm ++Józef Banaś, Jan, Anna Hachaj i za zmarłych z 

rodziny Skurów 
 

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE 
Niedziela  15 grudnia: $11,196.00 
Składka na dekoracje:  $5,270.00 
Lampki:  $115.00 
 
W niedzielę,    29 grudnia  zostanie zebrana druga składka 
na   spłatę długu budowy naszego kościoła. 

 
W tym roku Diecezja Joliet wyznaczyła naszej Parafii                       
do zebrania na rzecz Dorocznej Kwesty Duszpasterstw 
Katolickich – Catholic Ministries Annual Appeal: $53,500.00. 
Do dnia dzisiejszego zebraliśmy $33,917.00. 

 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! 

 

Z ŻYCIA PARAFII 
     

 
 

ZNAJDŹ NASZĄ PARAFIĘ NA 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! 
 
KOPERTY NA TACĘ I KALENDARZ PARAFIALNY  
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. 
Razem z kopertami rozdawane są nowe kalendarze.  
Dziękujemy p. Wojciechowi Zębali za przygotowanie 
graficzne i druk kalendarza. Koszt druku jest sfinansowany 
przez osoby i firmy, których reklama widnieje na kalendarzu.  
Wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie. 
 
OPŁATEK PARAFIALNY 
W sobotę, 4 stycznia 2020 roku, o godz. 7pm, w sali Kings 
Hall Banquets w Lombard, odbędzie się  Opłatek Parafialny. 
Cena biletu dla dorosłych wynosi: $35; dla dzieci  do 10 roku 
życia: $10. Zapraszamy wszystkich Parafian do wzięcia 
udziału w naszym Spotkaniu Opłatkowym. 
Więcej informacji: Jola Smoter: (630)740-2749; Agnieszka 
Stankiewicz: (630) 863-3933.  

Panie prosimy, aby na zabawę upiekły ciasta. Bóg 
zapłać! 
 

 

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


 

BIURO PARAFIALNE 
W dniach od 24 grudnia do 27 grudnia i 1 stycznia 2020 r. 

biuro Parafialne jest zamknięte. 31 grudnia biuro jest 
otwarte od godz. 10am do 12pm. 

 
WALENTYNKOWA NOC 
W sobotę, 15 lutego 2020 r., zapraszamy wszystkich do 
wzięcia udziału w Niezapomnianej Walentykowej Nocy. 
Całkowity dochód jest przeznaczony na spłatę długu budowy 
naszego kościoła.  

Panie prosimy, aby na zabawę upiekły ciasta. Bóg 
zapłać! 

 
 
KOLĘDA 
Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, 
braterstwa i radości. Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w 
tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a 
także ludzi opuszczonych. Nic więc dziwnego, że w tym 
odwiedzaniu bliskich - swoich parafian, biorą udział 
duszpasterze. Błogosławieństwo kolędowe domów i 
mieszkań i znaczenie kredą drzwi mieszkań ma swoją 
głęboką wymowę. Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego 
Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka paschalnego 

miało chronić dom i jego mieszkańców od 
nieszczęścia, było także publicznym 
wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się 
należy. Również chrześcijanie przyjmujący 
kapłana dają świadectwo swojej 
przynależności do Kościoła. Chciejmy 
odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach 
przeżywać w duchu radości 
bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, 
szczerej i serdecznej rozmowy z kapłanem 
odwiedzającym.  Niech błogosławieństwo 
kolędowe chroni nasze domy, nasze rodziny i umacnia na 
drodze życia chrześcijańskiego. 
 
ŚWIĄTECZNE SIANKO 
Dzisiejszej niedzieli (22 grudnia) młodzież 
z  Kręgu Miłosierdzia  rozprowadza w 
przedsionku kościoła sianko na stół 
wigilijny. Całkowity dochód z sianka  będzie 
przeznaczony na Dom Dziecka w Trzemiętowie. Bóg zapłać 
za wszelkie ofiary!!! 
 
Św. Jan Paweł II: "BOŻE NARODZENIE JEST ŚWIĘTEM 
CZŁOWIEKA" 
 „Orędzie to kieruję do każdego człowieka; do człowieka 
w jego człowieczeństwie. Boże 
Narodzenie jest świętem 
człowieka. Rodzi się człowiek. 
Jeden z miliardów ludzi, którzy 
się urodzili, rodzą się i będą się 
rodzili na ziemi. Człowiek, 
element składowy wielkiej 
statystyki. Nie przypadkiem 
Jezus przyszedł na świat w 
okresie spisu ludności, kiedy 
cesarz rzymski chciał 
wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Człowiek, 
przedmiot rachunku, rozważany w kategorii ilości, jeden 
wśród miliardów. 
I równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. Jeżeli tak 
uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to 
dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś 
jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, 
ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, 
ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie 
potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, 
istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, wówczas to 
wszystko zapewnia mu Bóg. Dla Niego i wobec Niego 
człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś 
odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś 
powołanym i nazwanym własnym imieniem” 
(Watykan, 25 grudnia 1978 roku). 


