
Wszystkich, którzy chcieliby przynależeć do naszej wspólnoty parafialnej, prosimy o kontakt z biurem para-
fialnym. Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem wiary w Boga i poczuciem przy-
należności 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 

 
 

 
Odczułam wielkie cierpienie w ciele swoim ale czuję, że mnie Pan 
podtrzymuje, bo inaczej nie zniosłabym tego. 
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha 
swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i 
wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich 
utrzymuj w świętości. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy 
Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich 
od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. 
Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko 
to, co mogło przyćmić świętość kapłana, bo ty wszystko możesz. (1051-1052) 
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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 



Pierwsze czytanie: Dz 2,1-11 
Psalm: Ps 104 
Drugie czytanie: Ga 5,16-25 
Ewangelia: J 15,26-27; 16,12-15  

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 23 maja 
6:00pm (sobota) +Halina Bukat 
7:00am ++Krystyna i Jan Świerc 
9:00am P Boże błogosławieństwo dla 

Wiktorii Gruca w 17 rocz. urodzin 
11:00am +Stanisław Kaszuba w 17 

rocz. śmierci 
1:00pm Dziękczynna za dary Ducha 

Św. Bogu wiadomej rodzinie 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla 

Izabeli i Kazimierza Wiatr w 34 
rocz. ślubu 

 

Poniedziałek  – 24 maja 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. prob. Mirosława 
7:00pm +Franciszek Sobczak w 2 miesiące po śmierci 
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Wtorek  – 25 maja 
8:00am Za parafian 
7:00pm +Maria Tyrna zmarła w Polsce 
7:00pm ++Aniela i Jan Szydłowski 
 

Środa  - 26 maja 
8:00am ++Anna Kotlarczyk i Zofia Rapacz z ok. dnia matki 
7:00pm +Jan Molendowski w 21 rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna za dar kapłaństwa w 29 rocz. święceń i 

wypełnienie się woli Bożej wobec ks. proboszcza 
Mirosława 

 

Czwartek - 27 maja 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja, 

Jana Nobis i Jadwigi Wierzbickiej 
7:00pm +Mariusz Makowski 
7:00pm +Andrzej Ogrodnik w 1 rocz. śmierci 
 

Piątek - 28 maja 
8:00am +Mariusz Jakubowski w 3 rocz. śmierci 
8:00am +Rober Sobkowicz w 13 rocz. śmierci  
7:00pm +Wojciech Łabuda w 1 rocz. śmierci 
 

Sobota – 29 maja 
8:00am +Janina Stępień 
9:00am O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

Doroty w dniu urodzin 
 

Niedziela Trójcy Świętej - 30 maja 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Sebastiana i 

Zesłanie Ducha Świętego - J 15,26-27; 16,12-15) 
Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona 
była w Polsce Wielkanoc, potem Boże Narodzenie, a trzecie 
miejsce wśród uroczystości dorocznych zajmowało Zesłanie 
Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. 
Data Zielonych Świątek zależy od Wielkanocy. Już od II 
wieku obchodziło się je w 49. dniu po Zmartwychwstaniu 
(gdy wliczymy Wielkanoc będzie to dzień 50. - stąd pochodzi 
nazwa Pięćdziesiątnicy) - a więc dzień między 10 maja a 14 
czerwca. 
Zesłanie Ducha Świętego to niewątpliwie prawdziwe zielone 
święta, ciepłe i pełne kwiatów. Kiedyś cała Polska tonęła w 
zieleni. Młodymi brzózkami, które niedawno wypuściły 
pierwsze listki strojono wnętrza i strzechy domów. A w 
chatach, we wszystkich zakątkach pełno było tataraku - w 
kątach i za obrazami. Jego zapach rozchodził się po 
wszystkich izbach. Wierzono, że tatarak ma magiczną moc 
odganianie wszelkiego zła. Zielone Świątki obchodzono 
również uroczyście i w miastach, gdzie swe mieszkania 
mieszczanie maili wszelką zielenią, zrywaną w lesie lub nad 
brzegami rzek. 
W tym czasie szczególnie pamiętano o przydrożnych 
krzyżach i kapliczkach z wizerunkiem Ukrzyżowanego. 
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Dawida oraz w 19 rocz. ślubu 
dla Agnieszki i Sebastiana 

7:00am O Boże 
błogosławieństwo dla Barbary 
i Jana Górz 

9:00am O Boże 
błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Adriana i 
Natalii z rodziną oraz dla 
Sylwii 

11:00am ++Sławomir Dachtera 
oraz Krystyna i Stanisław 
Miłkowski 

1:00pm ++Adela i Zygmunt Ciepiela 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Jan Małyszko 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-05-09
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Miejsca te zwane Bożymi Mękami odwiedzały baby i dziady 
żebracze, gdzie śpiewano różne pieśni kantyczkowe prosząc 
przodków o wspomnienie. Przed Zielonymi Świątkami 
wszystkie kapliczki i krzyże przydrożne były odnawiane, 
naprawiane i majone zielenią. 
Wiosenny czas modlitwy za zmarłych przodków trwał od 
Wielkanocy do Zielonych Świątek. Proszono nie tylko o 
opiekę nad całym domostwem, ale również nad polami i o 
dobry urodzaj. W trosce o te dobra odbywało się wiele 
obrzędów, przypominających bardziej uroczystości 
pogańskie, połączone ze swawolą i pieśniami. I chociaż 
Kościół ostro występował przeciw tym obrzędom, przetrwały 
one przez stulecia, chociaż w coraz bardziej cząstkowej 
formie. 
Zielone Świątki kończyły okres wzmożonej pracy na roli. 
Zesłanie Ducha Świętego w miastach obchodzono wesoło. 
Hucznie korzystano z majowych czy czerwcowych dni. Np. w 
Warszawie znane były zielonoświąteczne zabawy na 
Bielanach. 
W Gdańsku na początku XVII wieku tamtejsze bractwo św. 
Jerzego organizowało uroczyste obchody Zesłania Ducha 
Świętego. "Rankiem, w poniedziałek Zielonych Świątek 
przebrani w pancerze młodzieńcy przy dźwiękach muzyki 
zbierali się u stóp Grodziska, gdzie odbywały się jakby 
parady wojskowe. Potem odbywały się zawody łuczników. 
Wybierano majowego grafa, który otrzymał spleciony z 
kwiatów wieniec na głowę" . 
Zielone Świątki były więc obchodzone niegdyś zawsze 
wesoło, niewątpliwie dzięki łaskom Ducha Świętego, bez 
którego udziału nic pięknego i dobrego nie może powstać. 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego to koniec okresu 
wielkanocnego w całym roku liturgicznym. Dariusz 
Druchowicki 
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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 żarl iwego 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.  

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzyma w 
niedzielę, 6 czerwca: Ester Wcisło, Maya 
Evelyn Stachnik; w niedzielę, 13 
czerwca: Olivier Kupiec, Eva Rose 
Zubrzycki, Amelia Pieprz, Daniel 
Rachwal; 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. 

 
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 

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.  
 

Od 04/16/2021 do 05/19/2021 przez PayPal wypłynęło: 
$1,275.40 

Donacje z 05/16/2021 
• Składka tacowa: $8,415.00 

• Spłata długu: $10,532.00 
• Kawiarenka: $650.00 
• Sklepik: $2,709.00 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 
Bóg zapłać! 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

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. 

parafialnej: www.milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ lub  
przeczytać z tablicy ogłoszeń w kościele. 
 

Małżeństwo 
Sakrament małżeństwa zostanie 
zawarty 29 maja przez Christopher 
Gajda i Silvia Tomal; David Rogers i 
Mariola Grzybowska; 5 czerwca: 
Wojc iech  Ja rmoszko  i  An i ta 
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! 

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. 

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.  

 

I Komunia św. 8 maja 2021 
Video z I Komunii św. z 8 maja: grupy I i II ze Szkoły im. Cz. 
Miłosza jest do odebrania u kamerzysty Krzysztofa (630)707-
1970. W sprawie zdjęć prosimy dzwonić do Tomasza:( 630)
440-4137. 

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. 



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.  
 

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 Miłos ierdz ia  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. 
 

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 
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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. 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 

mailto:krag.milosierdzia@gmail.com
mailto:pdw10@sbcglobal.net
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• Montaż i naprawa drzwi garażowy i otwieraczy. Kontakt: 
Krzysztof (773)968-6861. 

• King’s Hall Banquets poszukuje kelnerów - kelnerki i 
pomoc do kuchni. Kontakt: Jola (630)740-2749. 

• Młode, spokojne małżeństwo bez dzieci, zwierząt i i 
nałogów szuka mieszkania 1 lub 2 sypialnego w okolicy 
Roselle, Bloomingdale lub Addison. Kontakt: Monika (773)
964-5356. 

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. 

Moje Wakacje z Bogiem 

 

 

 


