
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. Andrzej Maślejak SChr - proboszcz 
ks. Krzysztof Janicki 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 

 
 
 

 
 

W chwilach opuszczenia wewnętrznego nie tracę spokoju, ponieważ wiem, że 
Bóg duszy nigdy nie opuszcza - chyba wtenczas jedynie, jak dusza sama 
przez niewierność zrywa związkę miłości. Jednak absolutnie wszystkie 
istnienia zależą od Pana i utrzymywane są Jego wszechmocą. Jednymi rządzi 
miłość, innymi sprawiedliwość; od nas zależy, pod jaką władzą żyć chcemy, 
gdyż pomoc łaski dostatecznej nikomu nie jest odmówiona. Nie zastrasza mnie 
wcale pozorne opuszczenie. Badam siebie głębiej, czy nie moja w tym wina. 
Jeżeli nie - to bądź błogosławiony. (1315) 
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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 (zastępca Przewodniczącej) 
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz 
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady 



XXVIII Niedziela Zwykła - 10 października 
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla rodziny Bernacki 
9:00am +Kazimierz Kielek 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Anny i Damiana w 

18 rocz. ślubu 
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Bogdana i Jadwigi 

Pajor 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Janina Malczewska w 1 rocz. śmierci 
 
Poniedziałek  – 11 października, św. Jana XXIII, papieża 
8:00am Za parafian 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Justyny w dniu 17 ur. 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Wtorek  – 12 października 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Sary i Krzysztofa 

Piaseckich w 8 rocz. ślubu 
8:00am ++Janina, Stanisław, Władysław Dąbrowski 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Środa  - 13 października 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień 
7:00pm +Andrzej Deryniowski  
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Czwartek - 14 października 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy 

Sowińskiej 
7:00pm +Stanisław Gorlewski 
7:00pm +Kazimierz Kielek 
 
Piątek - 15 października, św. Teresy od Jezusa, dziewicy i 

doktora Kościoła 
8:00am O opiekę Matki Bożej, ukojenie w bólu i wszelkie 

łaski dla Heleny Dziadkowiec 
8:00am +Stanisław Ślęzak w 1 rocz. śmierci  
7:00pm +Kazimierz Kielek  
 
Sobota – 16 października, św. Jadwigi Śląskiej i św. 

Małgorzaty Alacoque 
8:00am +Władysława Popielarz w 1 rocz. śmierci 
9:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy 

Sowińskiej 
 

XXVIII Niedziela Zwykła - Mk 10,17-30 
Pytanie młodego i bardzo bogatego młodzieńca z dzisiejszej 
Ewangelii, o to, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, 
jest także naszym pytaniem skierowanym do Chrystusa. (Mk 
10,17) 
Jak każdy z nas ma odpowiedzieć na to pytanie? Tutaj 
musimy się posłużyć odpowiedziami innych osób, świętych 
osób, które swoim życiem dały świadectwo jak osiąga się 
życie wieczne. I tak św. Faustyna uczy nas, że szczęście 
wieczne osiąga się, gdy się zaufa Bogu - "Jezu, ufam Tobie". 
Św. Benedykt zostawił nam regułę "Módl się i pracuj", a 
osiągniesz życie wieczne. Św. Ojciec Pio uczył, "módl się i 
nie zamartwiaj się"; św. Jan Paweł II wołał - "Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi", a  św. Matka Teresa z Kalkuty mawiała: "Jeśli 
masz wiarę, to kochasz drugiego człowieka, a jeśli kochasz, 
to mu pomagasz"; z kolei bł. ks. Jerzy Popiełuszko wołał: 
"Zło dobrem zwyciężaj", a św.Teresa od Dzieciątka Jezus 
napisała: "O Jezu, moja Miłości, nareszcze znalazłam swoje 
powołanie. Moim powołaniem jest miłość. Znalazłam już swe 
miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę 
miłością. Bo nie każdy może być apostołem, prorokiem, czy 
nauczycielem, ale Kościół ma serce i to serce pała ogromną 
miłością". 
Czy dzisiaj spotykamy takich ludzi, jak wymienieni niektórzy 
świeci? Każda parafia ma takich ludzi.  Co ich łączy? Są 
wierni chrześcijaństwu i zachowują zasady wiary. Zrozumieli, 
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XIX Niedziela Zwykła - 17 października 
6:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek 
7:00am +Stanisław Kulesza w 23 rocz. śmierci 
9:00am +Kazimierz Kielek 
11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Zbigniewa Kisiel 
1:00pm +Amelia Bojarzyńska w 28 rocz. śmierci 
1:00pm Dziękczynna z ok. 5o urodzin Józefa Tokarczyk z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Mai Kościuk 

10 października 
Pierwsze czytanie: Mdr 7,7-11 
Drugie czytanie: Hbr 4,12-13 
Ewangelia: Mk 10,17-30  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-10-10
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-10-10
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-10-10
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że swoje życie trzeba oprzeć na porządku i na modlitwie oraz 
na wynagrodzeniu za swoje grzechy.  Tu chodzi o 
wewnetrzny porządek, dany nam przez Boga, który polega 
na właściwej relacji do rzeczy, do siebie samego i do 
Stwórcy.  Jednym słowem, ten Boży porządek będzie polegał 
na uwielbieniu Boga i na pomaganiu innym. Tylko życie 
według Bożego porządku przynosi człowiekowi wewnetrzny 
pokój.   
Co mam czynić, aby osiagnąć życie wieczne? Wróć do 
korzeni swojej wiary zarówno w myśleniu jak i w praktyce. 
Wszystko w swoim życiu odnoś do Chrystusa, Bóg niech 
będzie początkiem i końcem twoich działań, a wszystko co 
czynisz niech służy Bogu i drugiemu człowiekowi. Szczęść 
Boże. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz. 
 

Z Dzieniczka św. Faustyny, której wspomnienie 
obchodziliśmy 5 października: 
Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi 
grzesznicy. Oni maja prawo przed innymi do ufności w 
przepaść miłosierdzia Mojego... Napisz: Nim przyjdę jako 
Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi 
miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi 
miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości 
mojej. (Dz 1146) 
W pewnym momencie widziałam szatana, który się spieszył i 
szukał kogoś pomiędzy siostrami, jednak nie znajdował. 
Uczułam w duszy natchnienie, aby mu rozkazać w imię 
Boga, aby mi wyznał czego szuka pomiędzy siostrami. I 
wyznał choć niechętnie, że: Szukam dusz próżnujących. 
Kiedy znowuż rozkazałam w imię Boże, aby wyznał do jakich 
dusz w zakonie ma największy przystęp - i znów wyznał z 
niechęcią, że do dusz leniwych i próżnujących. Zauważyłam, 
że obecnie w tym domu takich dusz nie ma. Niech sie cieszą 
upracowane i umęczone dusze. 
Jak radzić sobie, gdy nas ktoś atakuje, gdy nas spotyka 
przykrość od innej osoby? Dziś spotkała mnie wielka 
przykrość od pewnej świeckiej osoby. Osoba ta mówiła o 
mnie wiele rzeczy zmyślonych...Kiedy to doszło do uszu 
moich, ścisnęło mi się serce - jak można nadużywać cudzej 
dobroci. Ale postanowiłam sobie ani jednego słowa nie 
wypowiedzieć na moją obronę, a tej osobie okazywać 
jeszcze większą dobroć. Lecz, aby znieść to spokojnie, 
spostrzegłam, że sił mam za mało, ponieważ przeciągało sie 
to na tygodnie. Kiedy widzę, że się burza zrywa, a wiatr 
zaczyna sypać prosto w oczy piasek, poszłam przed 
Najświętszy Sakrament i rzekłam do Pana: Jezu proszę Cię 
o moc Twej łaski posiłkujacej, bo czuję, ze nie dam rady w tej 
walce. Zasłoń mnie piersią swoją. 
Wtem usłyszałam te słowa: Nie bój się, ja jestem z tobą. 
Kiedy odeszłam od ołtarza, dziwna moc i spokój zalały moja 

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 10/03/2021 
• Składka: $8,980.00 
• Spłata długu: $5,916.00 
• Pledges: $100.00 
• Sklepik: $1,724.00  
 

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 
Polonii zagranicznej. Racz wzbudzić i 
w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i 
s y n o w s k ą  c z e ś ć  k u  M a r y i 
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... 

duszę, a burza, która szalała, uderzała o dusze moją, jak o 
skałę, a piana burzy opadła na tych, którzy ją wzniecili. O, 
jak dobry jest Pan, ktory każdemu zapłaci według uczynku. 
Niech każda dusza sobie wyprasza pomoc łaski posiłkującej, 
gdyż czasami zwykła łaska nie wystarcza. (Dz 1050) 

http://www.milosierdzie.us
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• Okazja na dom, sprzedaż w Westmont (55/Cass), 
murowany, odnowiony - 3 sypialnie, 2 łazienki, piwnica, 
garaż na dwa auta, działka 1 akr. Kontakt: Ewa (630)279-
9000. 

• Poszukuję pracownika mówiącego po angielsku do 
pomocy moim rodzicom. Kontakt: Roberta (630)853-8397. 

• Potrzebna pani do 2,5 letniego chłopca w Oak Brook. 
Od poniedziałku do piątku (8am-4pm). Kontakt: Joanna 
(630)888-1100. 

• Sprzedam skiefo elektryczne - 50 stóp i narzędzia 
kontraktorskie. Kontakt: Ryszard (630)441-8845. 

• Szukam pokoju do wynajęcia z dostępem do kuchni i 
łazienki. Kontakt: Zofia (773)814-7779. 

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w 
niedzielę, 24 października: Robert 
Przemysław Młynarski, Emily Kuriata; 
w niedzielę, 14 listopada: Nela Marie 
Krol. 
 

Najbliższe spotkanie dla rodziców i 
rodziców chrzestnych odbędzie się w 
środę, 20 października, o godz. 
7:45pm w kaplicy św. Faustyny w 
kościele. 
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 
parafialnej: www.milosierdzie.us/
sakramenty/chrzest/ lub  przeczytać z 
tablicy ogłoszeń w kościele. 
 

Małżeństwo 
Sakrament małżeństwa zostanie 
zawarty 23 października: Weronika 
Tapa i Mateusz Maślanka. 
 

Przygotowujących się do sakramentu 
małżeństwo powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy 
wielu łask Bożych na nowej drodze życia! 

 

Nabożeństwa różańcowe  
W miesiącu październiku nabożeństwa 
różańcowe będą odbywały się w naszej parafii w 
następującym porządku:  
• dla dzieci w środy o godz. 6pm przy Centrum 

Pastoralnym ; 
• dla dorosłych od poniedziałku do piątku po Mszy św. 

wieczornej; w soboty i niedziele przed Mszą św. 
wieczorną. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

Październik miesiącem szacunku dla życia 
Przez cały miesiąc październik do naszych gorących modlitw 
w obronie życia chciejmy dołączyć ofiarę chociaż jednego 
dnia postu, który ofiarujmy: za dzieci nienarodzone, za 
zagubione matki, za nawrócenie lekarzy i pielęgniarki we 
wszystkich klinikach aborcyjnych w naszej diecezji.  
Swój zamiar można potwierdzić wpisując się na dostępną 
listę przy wyjściu z kościoła. 

Bierzmowanie 2022 
Informacje na temat przygotowania do 
Bierzmowania można znaleźć na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/ 

I Komunia św. 2022 
Informacje na temat I Komunii św. w naszej 
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komunia -
swieta/. 
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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 i s. Magdalena Polak MChR. 
 

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 6:30pm 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.   
 

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.  
 

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. prob. Andrzej Maślejak 
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. Andrzej Maślejak 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.   
 

Krąg Biblijny „Zacheusz” 
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się 
co dwa tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy 
św. (8pm) w Centrum Pastoralnym.  
 

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. 
prob. Andrzej Maślejak 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. Opiekun: ks. prob. Andrzej Maślejak SChr. 
 

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. Opiekun: ks. prob. Andrzej 
Maślejak SChr. 
Natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po Mszy św. 
o godz. 11am w Bibliotece Verburm. Odpowiedzialna Maria Mulica 
(847)476-5554. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr. 
 

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)885-6147. 
 

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.  
 

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. 
 

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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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