
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 potrze-
bują zaświadczenia, aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamiesz-
kania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do biura parafialnego. 

Księża i siostry: 
ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz 
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz 
ks. Lesław Prebendowski SChr – wikariusz 
ks. Józef Siedlarz 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 

 

 
 

Sama wycierpiałam wiele i bardzo byłam doświadczana pod tym względem. Dlatego 

co piszę, to tylko to, com sama w sobie doświadczyła. Wiele nowenn i modlitw, i 

pokut odprawiałam, nim mi Bóg przysłał kapłana, który zrozumiał duszę moją. O wiele 

więcej byłoby dusz świętych, gdyby było więcej kierowników doświadczonych i 

świętych. Niejedna dusza szczerze dążąca do świętości nie umie sobie poradzić 

sama, gdy przyjdą chwile doświadczeń, i opuszcza drogę doskonałości. O Jezu, daj 

nam kapłanów gorliwych i świętych..  

O, wielka godności kapłana, ale i o wielka odpowiedzialności kapłana. Wiele ci dano, 

o kapłanie, ale i wiele od ciebie żądać będą. (940-941). 
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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 

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
21W411 Sunset Ave., Lombard, IL 60148 
tel.: 1-630-268-8766; fax: 1-630-268-8712 
e-mail: parafia@milosierdzie.us; 
www.milosierdzie.us 
 

Biuro parafialne 
Od poniedziałku do piątku w godz. 10am–5pm. Należy 
dzwonić pod numer 630-268-8766 w celu ustalenia godziny 
spotkania.  

https://www.google.com/maps/dir/''/parafia+w+lombard/@41.9005893,-88.1120797,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x880e52d2446c2d99:0x6e1ae2447c9eb255!2m2!1d-88.0420398!2d41.9006106
tel:1-630-268-8766
mailto:parafia@milosierdzie.us


Pierwsze czytanie: Prz 31,10–13.19–20.30–31 
Psalm: Ps 128 
Drugie czytanie: 1 Tes 5,1–6 
Ewangelia: Mt 25,14-30  

33 Niedziela zwykła - 15 listopada  
6:00pm (sobota) +Halina Bukat w 3 rocz. śmierci 
7:30pm (sobota) +Zofia Bukowska 
7:00am +Stefania Gołębiowska 
9:00am +Daniel Masłowski 
11:00am +Marian Tarnowski i +Damian Tarnowski w 2 rocz. 

śmierci 
1:00pm Za zmarłych z rodziny Kamysz i Dudek 
3:30pm Intencja zbiorowa 
5:00pm +Andrzej Rybka 
7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach 
 

Poniedziałek – 16 listopada  
8:00am +Zofia Bukowski 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Mai Budz z ok. 3 

urodzin 
7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Angeli i Wojciecha w 

rocz. ślubu 
 

Wtorek  – 17 listopada, św. Elżbiety Węgierskiej 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Zofia Bukowska 
7:00pm +Barbara Kosela w 3 rocz. śmierci 
 

Środa  - 18 listopada, dedykacja bazyliki św. Piotra i Pawła 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am +Zofia Bukowska 
7:00pm +Wiktor Matys w 44 rocz. śmierci 
7:00pm ++Irena i Jan Rząca 
 

Czwartek – 19 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am +Zofia Bukowska 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Jana Mulica z ok. 

urodzin 
7:00pm +Maria Gorlewska 
 

Piątek – 20 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am +Zofia Bukowska 
8:00am O nawrócenie Juna oraz o Boże błogosławieństwo 

dla Kasi i Marcina 
7:00pm +Bogusław Lipiński w 28 rocz. śmierci 
 

Sobota – 21 listopada, Ofiarowanie NMP 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 

33 Niedziela Zwykła -  Mt 25,14-30 
Kłopotliwe talenty 
Dla jednych talentem jest zdrowie, dla innych choroba. 
Wszystko jest talentem, tylko my nie umiemy w takich 
kategoriach spojrzeć na to, co nas spotyka. Regułą jest 
oddawanie „bankierom” tego, co otrzymujemy od losu. Bóg 
jest panem losów wszystkich ludzi i każdemu człowiekowi 
daje zupełnie inne przeżycia: ciężkie i lżejsze, miłe i przykre, 
budzące zachwyt i budzące wstyd. Zdarzają się nam 
zarówno piękne czyny, jak i grzeszne upadki. Ale wszystko 
może być talentem zdobywającym pochwałę w oczach Boga 
i prowadzącym do nagrody, jeśli nic nie zataimy. 
„Bankierami” są wszystkie te czynności, w których 
powierzamy Bogu to, co otrzymujemy od losu, począwszy od 
modlitwy pogodzenia, a skończywszy na spowiedzi. Dla 
jednych talentem jest choroba, dla innych zdrowie, jedni 
otrzymali bezsilność, lęk, opuszczenie, niepowodzenie, 
nieatrakcyjne ciało, ale wszystko to oddali Bogu, przez 
„bankierów” swych modlitw. Inni może otrzymali pieniądze i 
powodzenie w interesach, ale potrafili pamiętać o ubogich i 
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9:00am +Zofia Bukowski 
 

22 Listopada - Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszcheświata  

6:00pm (sobota) +Leokadia Chlebowicz 

6:00pm (sobota) +Eleonora Dennis 
7:00am Za zmarłych z rodziny Pasków 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Misjonarek i 

Księży Chrystusowców z okazji tytularnego święta ich 
Zgromadzeń 

11:00am Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę MB dla 
Stefanii i Mariana Łakomy 

1:00pm ++Eleonora i Antoni Karbowscy 
3:30pm Intencja zbiorowa 
5:00pm +Maria Kozub w 7 rocz. śmierci i za zmarłych jej 

rodziców 
7:00pm +Jan Pawłowski w 18 rocz. śmierci 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-15
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-15
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-15
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-11-15


wspomagać nieszczęśliwych. Ich postawa, pełna 
miłosierdzia i wsparcia dla bliźnich, stała się „bankierem” 
gwarantującym pochwałę Pana.  
Ale bywa tak, że ktoś ma tylko jeden mały problem i być 
może wstydliwy. Trudno zgodzić się na los człowieka, który 
ma wadę zazdrości albo przechowuje urazę do kogoś, kto go 
w przeszłości zranił, albo ciąży mu upokarzający nałóg. 
Niełatwo przyjąć talent upokorzeń, które przeżyliśmy w 
przeszłości. Czy to, co było poniżeniem lub ograniczeniem 
naszej wolności, może być talentem? Oczywiście. Ten trzeci 
sługa, w konfrontacji z panem, wykazuje duży stopień złości, 
pretensji, buntowniczej niezależności, a nawet żalu. Nie 
wiemy, dlaczego wszedł w taką postawę, ale wiemy, że łatwo 
o taką opcję, gdy zdarza się w naszym życiu jakieś poważne 
ograniczenie losowe, na przykład gdy nie spełniły się nasze 
marzenia i otrzymaliśmy talent nieudanego, w naszym 
mniemaniu, losu. Wielu z nas go doświadcza i stoi przed 
wyborem: pogodzić się i uczynić z tego talent albo przez całe 
życie podtrzymywać w sobie złość i żal, bunt i obwinianie 
zarówno Boga, jak i bliźnich, a jednocześnie wypierać się 
tego doświadczenia.  
Robert Bly, amerykański myśliciel, nazywa takie zachowanie 
„workiem na śmieci”. Za każdym razem, gdy tłumimy w sobie 
wspomnienie jakiegoś przykrego doświadczenia albo 
niewygodne uczucie, czy też trudne cechy charakteru, 
upychamy nasz „worek”. Mówiąc językiem tej przypowieści, 
zakopujemy talent niezadowolenia w niepamięci, niczym ten 
trzeci sługa w ziemi. Dopatrujemy się w tym wszystkim 
śmieci, a przecież to też talent. Robert Bly twierdzi, że 
właśnie dlatego niektórym jest tak ciężko w życiu, choć nie 
wiedzą, dlaczego. Można odzyskać wszystko, co 
zakopaliśmy, wydobyć to, od czego się odcięliśmy, ale 
wymaga to pokory, przebaczenia i oczywiście cierpliwości. o. 
Augustyn Pelanowski OSPPE 
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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.  

 
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  

Bóg zapłać! 

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 
Poloni i  zagranicznej.  Racz 
wzbudzić i w moim sercu gorącą 
miłość ku Tobie i synowską cześć 
ku Mary i  Wspomożyc ie lce 
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... 

Pierwsza Komunia św. 2021 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św. Faustyny w 
Lombard odbędzie się 24 kwietnia (klasy: 3A, 3E, 3pA o 
godz. 10am, a 3B, 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) 

Bierzmowanie 2021 
Wszystkie osoby, które pragną przystapić 
w przyszłym roku do sakaramentu 
bierzmowania czyli młodzież, która nie 
uczęszcza do POLSKICH SZKÓŁ lub 
osoby, które z różnych przyczyn nie 
przystąpiły jeszcze do sakaramentu, a są 
już osobami pracującymi lub w różnych 
sytuacjach życiowych zapraszamy do 
wspólnego przygotowania się do przeżycia 
tej uroczystości.  
Osoby zainteresowane zapraszamy na 
spotkania do Centrum Pastoralnego w czwartki o godz. 

5:45pm. 

http://www.milosierdzie.us
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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 
Prebendowski SChr.  
 

Wypominki 
W przedsionku kościoła wyłożone są kartki z 
wypominkami. Prosimy wypisać imiona swoich zmarłych na 
kartkach, włożyć do koperty i wrzucić je do koszyka  na tacę 

lub budowę, lub przynieść do zakrystii. 

Za zmarłych wypisanych w wypominkach jest odprawiana 

codziennie Msza św. 

15 minut przed wieczorną Mszą św. w tygodniu i każdą Mszą 
św. w niedzielę wyczytywani są zmarli wypisani w 
wypominkach i modlimy się za nich. Natomiast rano w 
tygodniu po Mszy św. o godz. 8am wyczytywane są imiona 

zmarłych i modlimy za nich w kaplicy adoracji. 

Dusze czyśćcowe nie mogą już niczego dla siebie zrobić. 
Warto pamiętać, że pomagając duszom czyśćcowym 
zyskujemy ich wstawiennictwo w naszych zwykłych 

sprawach życiowych, w momencie śmierci, jak i po niej. 

Przypominamy, że zgłoszenia do I Komunii 

należy oddać do 30 listopada.   

Dzieci, które nie odebrały różańców, 
prosimy, by zgłosiły się po różańce do 
zakrystii. 
 

Poświęcenie książeczek odbędzie się na Mszy św. o godz. 
7pm: 

• dla szkoły św. Faustyny, Lombard: 
 30 listopada (3A, 3E, 3pa) 
 1 grudnia (3B, 3D, 3pC) 
 3 grudnia (3C, 3R) 
 7 grudnia (3pB, 3Z) 
 

• dla szkoły Cz. Miłosza, 
Schaumburg: 
 9 grudnia (grupa piątkowa) 
 10 grudnia (grupa sobotnia) 
 

• dla szkoły W. Sikorskiego, Addison i inne szkoły: 
 17 grudnia. 

Bezpłatne porady prawne 
Porady prawne dotyczą możliwości 
rozpoczęcia kościelnego procesu o 
zbadanie ważności małżeństwa. 
Spotkanie odbywa się w biurze para-
fialnym lub w zakrystii - po wcześniej-
szym uzgodnieniu daty - zaintereso-
wanych prosimy o tel. do biura para-
fialnego: (630)268-8766. 

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.  

Koperty z numerem parafialnym 
Od 16 listopada, przed Mszą św. 
wieczorną, będą wystawione koperty z 
numerami parafialnym.  
Bardzo serdecznie prosimy o ich 
odbiór.  



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. Józef 
Siedlarz 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. 
 
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. Lesław Prebendowski  
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. prob. Mirosław Stępień 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. Józef Siedlarz 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. 
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• Do wynajęcia duży pokój z łazienką w Wood Dale. Kon-
takt: Grażyna (773)682-0104 

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. 
 
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA” 
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca 
ludowego. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w 
godz. 5pm-6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzi 
Irena Jarocińska: (630)776-5401. 
 
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. 
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