
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 

 
 
 

 
Wiem, że jestem pod szczególniejszym spojrzeniem Twoim, o Panie. Nie 
badam trwożliwie planów Twoich względem mnie. Moją jest rzeczą 
przyjmować wszystko z Twojej ręki nie lękam się niczego, chociaż burza 
szaleje i straszne gromy uderzają wokoło mnie, a czuję się wtenczas sama 
jedna, jednak serce moje czuje Ciebie, a ufność moja potęguje się i widzę całą 
wszechmoc Twoją, która mnie utrzymuje. Z Tobą, Jezu, idę przez życie, wśród 
tęcz i burz, z radości okrzykiem, nucąc pieśń miłosierdzia Twego. Nie umilknę 
w swym śpiewie miłości, aż podchwyci ją anielski chór. Nie ma żadnej mocy, 
która by mnie powstrzymała w pędzie do Boga. (761) 
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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 



XXXII Niedziela Zwykła - 7 listopada 
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
7:00am ++Walerian Bykowski, Bronisława i Mirosław 

Popławski w rocz. śmierci 
9:00am ++Teresa i Czesław Luter w 4 rocz. śmierci 
11:00am +Stanisław Rogowski 
1:00pm +Józef Płaszewski w 3 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O powołania  kapłańskie i zakonne 
 
Poniedziałek  – 8 listopada 
8:00am Za parafian 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski w dniu urodzin dla Grażyny Kopalskiej 
 
Wtorek  – 9 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am ++Maria i Jerzy Szlifirscy 
7:00pm +Ryszard Maliszewski zmarły w Polsce 
7:00pm +Jan Gilski w 16 rocz. śmierci 
 
Środa  - 10 listopada, św. Leona Wielkiego 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am Za zmarłych przyjaciół i dobrodziejów Parafii 
7:00pm +Wiktor Matys w 45 rocz. śmierci 
 
Czwartek -11 listopada, św. Marcina z Tours, bp. 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Szymona Mazur z ok. 

17 urodzin 
 
Piątek - 12 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
8:00am +Krystyna Gołębiowska 
7:00pm ++Leokadia, Natalia, Jan, Robert Chmiel  
 
Sobota – 12 listopada 
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach 
9:00am ++Łucja Bartnik, Grzegorz i Maria Sułkowski 
 
XXXIII Niedziela Zwykła - 13 listopada 
6:00pm (sobota) +Halina Bukat w 4 rocz. śmierci 
7:00am +Stefania Gołębiowska 

XXXII Niedziela Zwykła - Mk 12,38-44 
Dzisiejsza Liturgia Słowa proponuje nam do rozważenia 
przykład wdowy z Sarepty Sydońskiej z czasów proroka 
Eliasza. Panuje straszny głód, ludzie umierają z głodu, a 
prorok prosi ubogą wdowę, aby mu dała coś do jedzenia. 
Ona ma tylko garść mąki i trochę oliwy w baryłce. 
Wszystkiego na jeden tylko posiłek. Miała dwa wyjścia: 
odmówić, albo spełnić prośbę proroka. Nie odmówiła, tylko 
podzieliła się tym, co miała. Bo na tym polega wiara, że 
trzeba się wszystkim podzielić. Zobaczmy, jak Pan Bóg 
wynagrodził jej dobroć i wiarę w Bożą Opatrzność. Razem z 
synem i prorokiem przeżyli suszę. Dzban mąki nie wyczerpał 
się i baryłka oliwy nie opróżniła się. (por. 1Król 17,10-16). 
Drugi przykład jaki proponuje nam dzisiejsza Liturgia Słowa, 
to postać ubogiej wdowy wrzucającej dwa pieniążki do 
skarbony. Chrystus patrząc na tę ubogą wdowę powiedział 
do uczniów: "Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa 
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe 
utrzymanie."(Mk 12,41-44). 
Czego uczą nas te obie biedne wdowy? Napewno mądrości 
życia, która polega na oddaniu Bogu wszystkiego i na 
całkowitym Mu zaufaniu. Ubogie wdowy uczą nas, że w życiu 
zawsze przychodzi próba wiary, która pokazuje kim jesteśmy 
i jak wierzymy. Ubogie wdowy uczą nas radykalizmu życia 
Ewangelią. Chrystus potrzebuje naszego umysłu , serca, ust, 
naszych rąk i nóg. Oddajmy Mu wszystko ofiarnie, aby stać 
się Jego świadkami. On zaś, jako Pan niebios i ziemi, zwróci 
nam wszystko stokrotnie. Proste wdowy z dzisiejszych 
czytań bardzo nas wiele uczą. W czasie dzisiejszej Mszy św. 
poprośmy o łaske głębokiej wiary i zaufania Bogu. Jezu ufam 
Tobie. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz. 
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9:00am Za zmarłych z rodziny Pasek 
11:00am +Teresa Mościcka w rocz. śmierci 
1:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm +Barbara Kosela w 4 rocz. śmierci 

7 listopada 
Pierwsze czytanie: 1 Krl 17,10-16 
Drugie czytanie: Hbr 9,24-28 
Ewangelia: Mk 12,38-44  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-11-07
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-11-07
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-11-07
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Kto jest właścicielem twoich ciężko zarobionych 
pieniędzy?   
Jest nim Bóg. Czy masz świadomość, że nie jesteś 
właścicielem swoich pieniędzy, tylko ich zarządcą? To samo 
z talentami, które masz? Pieniądze i talenty, nie są twoje, są 
Boga, a ty jesteś odpowiedzialny za to, by je pomnażać i 
rozwijać. 
O czym świadczy nasz stosunek do pieniędzy - o naszym 
życiu duchowym. Jakie tu trzeba postawić pytanie - Czy 
pozwalamy Jezusowi na to, by współdecydował o tym, na co 
wydajemy zarobione przez nas pieniądze? 
Kim więc jest człowiek - Dzięki łasce Bożej 
chrzescijaninem, sądząc z czynów - grzesznikiem, z 
powołania - pielgrzymem ku Bogu...  

Chrzest św. 
Sakrament chrztu św. otrzymają w niedzielę, 14 listopada: 
Nela Marie Krol, Damian Kulik; w sobotę, 
20 listopada: Jack Daniel Rogoz, Adam 
Paściak; w sobotę, 27 listopada: Adam 
Orchowicz, Oliwier Daniel Hajduczenia; w 
niedzielę, 28 listopada: Sebastian 
Kruszewski, Sofia Anita Szczesny. 
 

 

Najbliższe spotkanie dla rodziców i 
rodziców chrzestnych odbędzie się w środę, 10 listopada, 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! 

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... 

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 10/31/2021 
• Składka: $9,205.00 
• Spłata długu: $8,500.00 
• Pledges: $160.00 
 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom  
Bóg zapłać! 

Sprawozdanie finansowe 
Do dzisiejszego biuletynu zostało dołączone sprawozdanie 
finansowe za rok 2020-2021.  

Serdecznie dziękuję Parafianom, Przyjaciołom i 
Dobrodziejom za wspieranie naszego Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, by ono mogło jak najlepiej 
funkcjonować i wypełniać swoją misję. Niech dobry 
Bóg wynagrodzi Waszą hojność, ofiarność i troskę o 
kościół. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 

Podziękowanie: zbiórka dla potrzebujących 
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w 
przygotowaniu kawiarenki i sprzedaż na rzecz pomocy w 
krajach dotkniętych kataklizmami między innymi na Haiti. 
Zebrana kwota wynosi $3,831.50 zostanie przekazana na 
żywność. Bóg zapłać wszystkim!  

http://www.milosierdzie.us
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• Potrzebna niania do dwójki dzieci w Lombard na trzy dni 
w tygodniu. Kontakt: Kasia (708)516-8264 

 

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 
27 listopada: Cristin i Filip Orchowicz. 
 

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

Wypominki 
W przedsionku kościoła wyłożone są kartki                                    
z wypominkami. Prosimy wypisać imiona swoich zmarłych 
na kartkach, włożyć do koperty i wrzucić je do koszyka 
podczas zbierania kolekty lub przynieść do zakrystii. Msze 
św. za zmarłych wypisanych w wypominkach będą 
odprawiane przez cały miesiąc. Za zmarłych 
wyczytywanych z wypominek będziemy się też modlić 15 
minut przed każdą Mszą św. przez cały listopad.  

Koncert Patriotyczny z okazji 103 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
Koncert w wykonaniu 
Orkiestry i Chóru 
P a r a f i a l n e g o 
odbędzie się 14 
listopada po Mszy 
św. o 3:30pm. 

Nowi marszałkowie 
Potrzebujemy nowych marszałków do 
zbierania tacy w czasie Mszy św. Prosimy 
zgłaszać sie do Marka Stanisz 630-518-
6560 

Bierzmowanie 2022 
Informacje na temat przygotowania                           
do Bierzmowania można znaleźć na stronie: 
ht tps : / /m i los ie rdz ie . 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/. 

Świeczki na rzecz Domu Samotnej Matki 
W sobotę i w niedzielę, tj. 6 i 7 listopada Siostry Misjonarki 
rozprowadzają świeczki na wsparcie działalności Domu 
Samotnej Matki prowadzonego w Chicago. Dziękujemy za 
wsparcie. 
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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.  
 

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. Prowadząca: 
Irena Jarocińska (630)776-5401 
 

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. 
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