
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 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 

 
 

 

Powiedział mi Pan: Niech cię nic nie obchodzi, jak kto postępuje, ty postępuj tak, jak 
Ja ci każę; masz być żywym odbiciem Moim przez miłość i miłosierdzie. - 
Odpowiedziałam: Panie, kiedy często nadużywają dobroci mojej. - To nic, córko Moja, 
niech cię to nie obchodzi, ty zawse bądź miłosierna dla wszystkich, a  dla grzeszników. 
 

Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii świętej. Czekam 
na dusze, a one są dla Mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie 
dowierzają. Chcę je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną 
jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i milosierdzia. Abyś 
poznała  trochę Mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swe 
dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To 
słaby obraz i podobieństwo Mojej miłości. (1446-1447) 
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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: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 
Psalm: Ps 89 
Drugie czytanie: Rz 16,25-27 
Ewangelia: Łk 1,26-38  

IV Niedziela Adwentu - 20 grudnia 
6:00pm (sobota) +Eugeniusz Czupryna 
7:30pm (sobota) O Boże błogosławieńtwo na drodze do 

kapłaństwa dla Mateusza Pajor z ok. urodzin 
7:00am ++Mieczysław Pękała w 30 rocz. śmierci 
9:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Marioli i Roberta 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Mateusza 

Bogackiego w 9 urodziny 
1:00pm +Łukasz Haluch w 3 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
5:00pm O cud uzdrowienia dla ks. proboszcza Mirosława i 

potrzebne łaski dla jego mamy Krystyny 
7:00pm Za zmarłych z rodziny Zalewskich 
 

Poniedziałek – 21 grudnia 
6:00am Za parafian 
6:00am ++Maria i Franciszek Cierniak 
7:00pm +Kazimierz Kurpiel 
7:00pm +Marek-Krzysztof Zapart 
 

Wtorek  – 22 grudnia 
6:00am +Bożena Sołtys w 10 rocz. śmierci 
6:00am +Franciszek Sobczak 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Gabirela z 

ok. urodzin 
 

Środa  - 23 grudnia 
6:00am +Henryk kFisiorek i za zmarłych z tej rodziny 
6:00am +Adam Masłoń 
7:00pm +Henryk Rusiecki w 12 rocz. śmierci 
7:00pm +Jadwiga Chodakowska w 2 rocz. śmierci 
 

Czwartek - 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia 
6:00am O Boże 

błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Marzeny i Mirka z ok. 
rocznicy ślubu 

7:00pm O Boże 
błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Kubusia z ok. 
8 urodzin 

9:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 

IV Niedziela Adwentu - Łk 1,26-38 
Otrzymuję na miarę otwarcia 
Jeden z lekarzy złożył takie świadectwo: „Pewnego dnia 
spotkałem kogoś, kto mnie zapytał: ‘Jak tam twoje sprawy z 
Panem Bogiem?’ Odpowiedziałem: ‘Nie udaje mi się Go 
spotkać i jeśli nie mogę Go znaleźć, to być może On nie 
istnieje!’. Osoba ta odpowiedziała: ‘To nie ty masz Go 
znaleźć, ale On ciebie. Czy ty zgadzasz się na to? Czy 
zgadzasz się na to, żeby Pan Bóg cię znalazł, żeby 
przyszedł i spotkał się z tobą?’ Powiedziałem: - ‘Tak. Ale co 
trzeba zrobić?’. A on powiedział: ‘Nie rób nic!’ Dla 
zabieganego lekarza było to naprawdę trudne! Powiedział mi 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

10:30pm O cud uzdrowienia dla ks. proboszcza Mirosława 
12:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Józefa 

Giewont 
 

Boże Narodzenie – 25 grudnia 
9:00am +Andrzej Malinka 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Krzysztofa 

Guściora w 39 rocz. ślubu 
1:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z prosą o dalsze  

Boże błogosławieństwo dla rodzin Bogu wiadomych 
3:30pm Intencje zbiorowe 
 

Sobota – 26 grudnia, św. Szczepana 
8:00am ++Filip Skibiński i Wiesława 
10:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Anny i Jerzego Zakarzeckich w 47 rocz. ślubu 
12:00pm +Marek Dudkiewicz w 3 rocz. śmierci 
 

Niedziela św. Rodziny - 27 grudnia 
6:00pm (sobota) +Jan Jezierkowski 
7:00am +Marianna Bargielska 
9:00am ++Anna i Józef, Lech, Maria Paluch oraz Paweł i 

Mirosław Lenkewicz 
11:00am ++Zdzisław i Piotr Bonar w rocz. śmierci 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marka w dniu urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Jan Małyszko 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-20
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-20
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-20
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-12-20


jeszcze: ‘Spróbuj odkryć modlitwę, bo właśnie w modlitwie 
odkryjesz obecność Boga. On jest już blisko ciebie, jest w 
tobie, ale ty nie jesteś obecny i szukasz Go gdzie indziej. 
Mogę ci poradzić, byś w sercu rozmawiał z Nim tak, jak 
rozmawia się z prawdziwym przyjacielem, zwyczajnie, po 
prostu’. Właśnie te słowa stały się początkiem mojej drogi z 
Panem”. 
Liturgia czwartej niedzieli Adwentu uświadamia nam, że 
trwając na modlitwie przybliżamy się do narodzin Boga-
Człowieka. On jest blisko. To prawie tak, jakby Maryja 
oczekiwała w pobliżu naszych domów. Stąd z naszych serc 
płynie tęskny śpiew: 
Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie, 
W swej chwale do nas zejdź! 
Marana tha! Usłysz wołanie, 
Gdy się wypełnią wieki. 
Mając świadomość bliskości Pana, chcemy zatrzymać się 
nad tym, co Bóg uczynił w życiu Maryi i co czyni w naszym 
życiu. Maryja to człowiek ufający Bogu i pełniący Jego wolę. 
Jej wzrok Maryi jest przenikliwy, dostrzega swoje 
obdarowanie i obdarowanie Izraela. To, na czym polegało 
obdarowanie Maryi, przybliża nam scena zwiastowania. 
„Pełna łaski” toczy dialog z archaniołem Gabrielem. Ten 
zapowiada, że Maryja stanie się matką Jezusa, Syna 
Bożego, potomka Dawida. Ważny jest w tym miejscu również 
sposób, w jaki Maryja przyjmuje wolę Boża. Wypowiada 
swoje pełne wiary „fiat”, zgadzając się na pełnienie woli 
Bożej, która czyni możliwym to, co według reguł ludzkiego 
myślenia wydaje się nie do pokonania. „«Fiat» to modlitwa 
chrześcijańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest 
całkowicie dla nas” (KKK 2617). I dla Boga nie ma nic 
niemożliwego. 
Życie Matki Najświętszej jest dowodem na to, że warunkiem 
realizacji Bożych obietnic jest zaufanie. Bóg obdarowuje na 
miarę naszego otwarcia. O tym, jak piękne może być życie z 
Bogiem przypomina sam Jezus. Jego słowa zapisała w 
„Dzienniczku” św. Faustyna Kowalska: „Im dusza więcej 
zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o 
bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam 
wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo 
moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. 
Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają 
swe serca” (nr 1578). 
Zwiastowanie dokonało się mocą Ducha Świętego. To Syn 
Boży – Zbawiciel jest największym darem, jaki Maryja 
otrzymała od Boga. My też potrzebujemy takiego 
przenikliwego wzroku, aby dostrzegać nasze obdarowanie. 
Spróbujmy spojrzeć na nasze codzienne obdarowania, na 
łaski, które otrzymaliśmy w czasie tegorocznego Adwentu. 
ks. Leszek Smoliński 
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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.  
 

Podziękowania za donacje  - 12/013/2020 
Składka niedzielna: $7,957.00 
Spłata długu: $8,805.00 
Pledges: $245.00 
Duszpasterstwo dzieci (stroiki i sianko): $2,956.00 
Kwiaty/dekoracje świąteczne: $975.00 
Sklepik: $1,537.50 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

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)  

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... 

http://www.milosierdzie.us
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Koperty z numerem parafialnym 
Przy głównym wejściu wystawione koperty z numerami 
parafialnym.  
Bardzo serdecznie prosimy o ich odbiór.  

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. 

Odpowiedzialność za wspólnotę parafialną 
Parafie w Polsce mają charakter 
terytorialny, to znaczy, że do jednej 
parafii należą wszystkie osoby, które 
zamieszkują w jej granicach. W 
Stanach Zjednoczonych wspólnoty 
katolickie działające w ramach 
diecezji mają charakter parafii 
personalnych, tzn. że trzeba do takiej 
parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest 
wyrazem dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą 
katolicką danej parafii czy też Misji duszpasterskiej, a z 
drugiej strony  jest konieczny przy załatwianiu wszelkich 
formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących 
zaświadczeń wymaganych do bycia świadkiem do chrztu, 
Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I 
Komunii św. swojego dziecka, bierzmowania czy załatwianiu 
dokumentacji przedślubnej. W owym „zapisaniu się” chodzi 

Roraty 
 
Od poniedziałku, 30 listopada, 
odprawiane będą w naszej 
parafii Roraty codziennie o godz. 
6am.  
 

Dzieci zapraszamy na ostatnie 
już roraty dla nich we wtorek (22 
grudnia) lub w środę (23 grudnia) 
na 7pm. Prosimy, by dzieci na 
roraty i przyniosły serduszka z 
napisanymi dobrymi uczynkami i 
podpisane.  
 

 
Serduszka będą zawieszone na choince przy 
szopce w kościele. 

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) 

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

raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w 
odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do 
swego parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby 
proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny 
wystawić opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim 
parafianom. Parafianin, jest osobą (lub rodziną), która 
dobrowolnie zgłosi się do biura parafialnego i wypełni kartę 
zapisu do danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu 
parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach 
organizowanych przez swoją parafię.  
Karta zapisu dostępna jest na stronie parafialnej: 
www.milosierdzie.us,  w biurze parafialnym. 

Adwent 
Od niedzieli, 1 grudnia, 
rozpoczął się Adwent. 
Roraty są odprawiane                    
o godz. 6am, dlatego                     
w okresie Adwentu Mszy 
św. o godz. 8am nie będzie. 

http://www.milosierdzie.us
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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.  

• Brust Funeral Home poszukuje zatrudnienia na dwa 
stanowiska. Po pierwsze szukamy sekretarki/ stróża na 
pół etatu. Obowiązki obejmowałyby: odbieranie telefonów, 
archiwizacja i pomoc rodzinom podczas czuwania.  
Brust Dom Pogrzebowy poszukuje również jednego lub 
dwóch panów do pomocy przy odśnieżaniu na sezon. Do 
odśnieżania wymagane są wczesne poranki. 
W przypadku pytań prosimy dzwonić do biura Domu 
Pogrzebowego pod numer (630)629-0094. Poproś o 
rozmowę Deb Curtiss, kierownik biura. 

Sakrament pokuty przed Świętami: 
• piątek (18 grudnia): 6-8am oraz 5-8pm 
• poniedziałek, wtorek, środa (21-23 grudnia): 6-8am oraz 5

-8pm 

Porządek Mszy św.: 
Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia  – czwartek: 

obowiązuje rejestracja 
• Roraty: 6am 
• Msza św. dla dzieci oraz ich rodziców: 7pm 
• Msza św.: 9pm  
• Msza św.: 10:30pm  
• Pasterka: 12:00am  
 

Boże Narodzenie, 25 grudnia – piątek:  
obowiązuje rejestracja 

• Msza św.: 9am, 11am, 1pm, 3:30pm 
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

 

św. Szczepana, 26 grudnia – sobota: 
• Msza św.: 8am, 10am, 12pm 

 

Niedziela św. Rodziny, 27 grudnia – niedziela: 
obowiązuje rejestracja 

• Msza św.: 6pm (sobota), 7am, 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 
7pm 

• Koronka do Bożego Miłosiedzia: 3pm 
 

św. Sylwestra – 31 grudnia – czwartek: 
• Msza św.: 8am 
• Msza św. na zakończenie 2020 roku oraz nabożeństwo 

dziękczynne za łaski otrzymane w 2020 roku: 7pm 
 

Nowy Rok, 1 stycznia 2021 – piątek: 
obowiązuje rejestracja 

• Msze św.: 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 7pm 
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

 

Uroczystość Trzech Króli,  3 stycznia 2021 – niedziela  
obowiązuje rejestracja 

• Msze św.: 7am, 9am, 11am, 1pm, 3.30pm, 7pm 
• Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3pm 

 
Opłatek parafialny 9 stycznia 2021 - sobota: 7pm w 

King’s Hall Banquets, Lombard.  
 
Prosimy o śledzenie informacji, gdyż z przyczyn 
niezależnych od nas mogą ulec one zmianie. 

Kursy przygotowujące do egzaminu na 
obywatelstwo 
Zrzeszenie Polsko Amerykańskie organizuje bezpłatne kursy 
przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo. Zajęcia 
odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i w 
niedziele. 
Lokalizacja kals na północnej i południowej stronie Chciago. 
w celu zapisania się prosimy dzwonić na numer: (773)481-
5400. 


