
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 
ks. Klemens Dąbrowski SChr - wikariusz 
ks. Maciej Koczaj SChr - student 
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 

 
 
 

 
Nieskończona dobroć Boża w zesłaniu nam Jednorodzonego Syna swego. 
Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdziu swoim 
przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu 
odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. (…) 
Słowo stało się Ciałem, Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże - Miłosierdzie 
Wcielone. Podniosłeś nas do swego Bóstwa przez uniżenie; jest to zbytek 
Twej miłości, jest to przepaść Twego miłosierdzia. Zdumiewają się niebiosa 
nad tym zbytkiem miłości Twojej. Teraz nikt się zbliżyć do Ciebie nie lęka. 
(1745) 
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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 



Niedziela Trzech Króli - 2 stycznia, Objawienie Pańskie 
7:00am +Mieczysław Marszałek 
9:00am +Krystyna Poślińska w 27 rocz. śmierci 
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne 
1:00pm +Władysława w 8 rocz. śmierci  i + Jan Baltaziuk 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Gabrysi w dniu urodzin  
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Katarzyny i Ryszarda z ok. 13 rocz. ślubu 
 
Poniedziałek  – 3 stycznia 
8:00am +Stanisław Sołtys w rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

dla Urszuli z ok. urodzin 
 
Wtorek  – 4 stycznia 
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosław Stępień 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mariusza i wszelkie 

łaski dla całej jego rodziny 
 
Środa  -  5 stycznia 
8:00am Za parafian i przyjaciół Parafii 
7:00pm +Anna Czyńska 
 
Czwartek - 6 stycznia 
8:00am +Maria Łabuda 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne 

łaski dla Mateusza Pajor 
 
Piątek - 7 stycznia, I Piątek Miesiąca 
8:00am +Czesław Luter w 5 rocz. śmierci 
7:00pm +Marek Malec w dniu urodzin oraz +Piotr Poborca w 

4 rocz. śmierci 
 
Sobota – 8 stycznia 
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące 
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże łaski 

błogosławieństwo dla Haliny i Piotra 
6:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Grażyny i Janusza Grzebielucha w dniu 45 rocz. ślubu z 
podziękowaniem za otrzymane łaski 

 
Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 stycznia 
7:00am +Waldemar Sakowski 
9:00am +Wiesław Warzecha w 17 rocz. śmierci 

Objawienie Pańskie  - Mt 2,1-12 
Popatrzmy na święto Objawienia Pańskiego od strony wiary. 
Bogu trzeba się pokłonić tak, jak to uczynili Trzej Królowie. 
Poprzez dzisiejsze święto Pan Bóg pokazał nam, że objawił 
się każdemu człowiekowi, że jest Bogiem wszystkich ludzi, 
nie tylko tych, co należą do narodu wybranego. 
Przypatrzmy się wędrówce Trzech Króli. Oni wędrowali, by 
spotkać prawdziwego Boga. Wiara czyni ludzi pielgrzymami 
w stronę tajemnicy Boga. Twoja wiara czyni cię pielgrzymem, 
pamiętaj o tym. Jaka jest twoja rola jako człowieka 
wierzącego? Jest nią pokazywanie drogi do Betlejem. 
Przypatrzmy się teraz symbolowi gwiazdy. Co pokazało 
drogę mędrcom do Betlejem? Pokazała ją gwiazda. Nasza 
rola w życiu. Pełnij rolę gwiazdy betlejemskiej, świeć i 
przeżywaj życie jako pielgrzymkę wiary. Ludzie będą bardzo 
szczęśliwi jak ich doprowadzisz do Chrystusa. Wtedy odkryją 
prawdę. A co czyni prawda? Ona człowieka wyzwala. Czemu 
potrzebne nam jest duchowe wyzwolenie? Bo dopiero ono 
daje człowiekowi poczucie szczęścia. Żadne przyjemności 
światowe nie dadzą człowiekowi poczucia szczęścia. Czy 
rozumiemy rolę przyjścia Chrystusa na świat? Dlaczego 
Trzej Królowie oddali pokłon? Oni uwierzyli, że narodził się 
Ktoś, kto jest Prawdą, Ktoś, kto duchowo wyzwala, Ktoś, kto 
przynowi szczęście, ale nie tylko doczesne, ale wieczne. 
Przypatrzmy się symbolowi króla Heroda. Ten symbol 
pokazuje nam jak Bóg radzi sobie ze swoimi wrogami. Kto 
ułatwił spotkanie mędrców z Jezusem? Ułatwił je król Herod, 
największy wróg Pana Jezusa.  Bóg czyta nasze myśli, czyta 
nasze intencje i nawet nie wiemy jak On może się nami 
posłużyć by zrealizować swoje plany. Jaki stąd wniosek? 
Człowiek nie może pokrzyżować planów Boga, choć się 
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11:00am ++Marlena i Ryszard Bogacki 
1:00pm +Marian Bieszczad w 3 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla wszystkich byłych i 

obecnych członków zespołu „Misericordia” 

2 stycznia  
Pierwsze czytanie: Iz 60,1-6 
Drugie czytanie: Ef 3,1-3a,5-6 

Ewangelia: Mt 2,1-12  

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-12-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-12-26
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2021-12-26
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stara, oczywiście pod namową szatana. Nie pozwólmy, aby 
w naszym życiu posługiwał się nami szatan. Nie pozwólmy 
wciągnąć się w zło. Bądźmy wysłannikami Boga. 
Katolicki filozof Fabrice Hadjadj twierdzi, że od ateistów gorsi 
są ci, którzy wierzą Bogu, ale Mu nie służą. Taka jest wiara 
diabła, demony bowiem wierzą i drżą. 
Dlaczego ludzie nie chcą pozostać wierni Bogu, bo Mu nie 
chcą służyć, podobnie jak szatan. Kiedy postanowisz Bogu 
oddać pokłon i przyjąć Go jak to uczynili Trzej Królowie, 
przygotuj się na wielką walkę o swojego ducha, głównie na 
walkę z samym sobą, bo jak uczyła św. Teresa z Avila, nikt 
nie okrada człowieka bardziej niż on sam. 
Chryste - narodzony w Betlejem - przyjmij dzisiaj nasz pokłon 
i gotowość służby Tobie w naszym codziennym życiu. ks. 
Andrzej Maślejak SChr, proboszcz 
 

Nowy Rok 2022 
Błogosławieństwo dla Parafian i Przyjaciół na Nowy Rok: 
"Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni 
oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku Wam swoje oblicze i  niech Was obdarzy 
pokojem." (Księga Liczb 6,23) 
 

Wiersz Jana Kochanowskiego - Nowy Rok 
Przedwieczny Boże za Twoim wyrokiem 
Schodzi dzień po dniu, mija rok za rokiem. 
Nawet tysiące lat giną w wieczności, 
Jak krople deszczu w morskiej głębokości. 
 
Od dnia pierwszego coś stworzył wszechmocą 
Czas zawsze w biegu uchodzi dniem, nocą. 
Jak sen mijają chwile tego świata, 
Dni i tygodnie, miesiące i lata. 
 
Za Twoją wolą, potajemnie, skrycie, 
Wraz z prądem czasu płynie ludzkie życie; 
Człowiek codziennie bliżej grobu kroczy, 
Aż raz na wieki śmierć mu zamknie oczy. 
 
Minął rok stary, a nawet już wschodzi: 
Ścisły rachunek uczynić się godzi 
Z wszystkich czynności ubiegłego lata, 
Czy za nie czeka kara, czy zapłata? 
Kto za swe grzechy zaciągnął był długi, 
Niech w Nowym Roku gromadzi zasługi, 
Aby gdy stanie u wieczności bramy, 
Mógł się wykazać dobrymi czynami. 
 
Uważ człowiecze, ile w zeszłym roku 
Użyczył Bóg ci łask na każdym kroku: 

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... 

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. 

Pozwolił dożyć w zdrowiu nowe lato. 
Przyrzeknij Jemu wiernie służyć za to. 
 
Potężny Boże, Stwórco ludzi, świata! 
W Twoich są rękach nasze dni i lata. 
Racz nam w tym nowym Roku błogosławić 
I pokój między narodami sprawić. 
 

Rezolucja na Nowy Rok zaproponowana przez 
św. Pawła w Liscie do Rzymian (13, 8 - 14): 

 Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. 

 Odrzućcie uczynki ciemności, a przyobleczcie się w 

zbroję światła. 

 Żyjcie przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i 
pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i 

zazdrości. 

 Nie troszczcie sie zbytnio o ciało, dogadzajac żądzom. 

 Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. 

Szczęśliwego Nowego Roku! 

http://www.milosierdzie.us


Chrzest św. 
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 
Formalności związane z przygotowaniem do ślubu należy 
załatwiać w parafii, do której przynajmniej jedna strona jest 
zapisana. Narzeczeni nie zapisani do żadnej parafii muszą 
wcześniej dokonać tego zapisu w parafii, do 
której  uczęszczają na Mszę św.  
Więcej informacji  można znaleźć na stronie parafialnej: 
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/. 

Donacje świąteczne: 
12/24/2021 - Pasterka 

• Składka: $19,111 
12/25/2021 - Boże Narodzenie 

• Składka: $9,765 
12/26/2021 - Niedziela Św. Rodziny 

• Składka: $9,798 
• Spłata długu: $36.890( w tym Christmas Offering) 
• Kwiaty na Święta: $338 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 
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• Sprzedam antyczny bufet, stół, fotele skórzane, maszynę 
do szycia „Singer” 1933, antyczne zegary, meble 
ogrodowe. Kontakt: Ewa (630)279-9000. 

• Potrzebuję sprawny samochód do oddania lub za małą 
odpłatnością. Kontakt: Władysława (630)398-6545. 

• Naprawa i instalacja drzwi garażowych i silników. 
Kontakt: Krzysztof (773)968-6861. 

• Szukam pokoju z łazienką do wynajęcia w  okolicach 
Itasca. Kontakt: Leszek (847)338-7405. 

Bierzmowanie 2022 
Sakrament Bierzmowania odbędzie się 26 marca:  
1. 10am – VIII piątkowa A; VIII piątkowa B; VIII sobotnia C 
2. 12pm – VIII sobotnia A; VIII sobotnia B; VIII Z (zoom) 
3. 2pm – Młodzież ze szkoły im. Czesława Miłosza i Młodzież 

ze szkoły Władysława Sikorskiego 
Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Witold 
Mroziewski. 
 

Więcej informacje na temat przygotowania do Bierzmowania 
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/bierzmowanie/ 

I Komunia 2022 
Więcej informacji na temat przygotowania do Bierzmowania 
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/komunia-swieta/ 

Msza św. wprowadzająca w urząd proboszcza 
W niedzielę, 23 stycznia, podczas Mszy św. o godzinie 1pm 
odbędzie się instalacja ks. proboszcza Andrzeja Maślejaka 
SChr. Na tę uroczystość przybędzie do naszej parafii ks. 
biskup ordynariusz diecezji Joliet Ronald Hicks. Po Mszy św. 
odbędzie się spotkanie dla parafian w Kings Hall.   

Ze statystyk parafialnych za rok 2021 

Chrzest: 76    Śluby: 28 
I Komunia: 200   Pogrzeby: 22 
Bierzmowanie: 134 

Za wszystkie łaski i błogosławieństwa  
Bogu niech będą dzięki! 

Akcja Skarpetka  
Serdecznie dziękujemy parafianom za donacje skarpetek 
czapek gift cards itd. Szczególnie dziękujemy ks. 
Krzysztofowi i Sylwestrowi Gondek oraz wszystkim osobom, 
które brały udział w pakowaniu  rzeczy i rozprowadzeniu dla 
ubogich w Chicago. 
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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. 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 
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