SŁOWO NA BOŻE NARODZENIE
Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w
dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią
chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w
tym chlebie.
C.K.Norwid

Moi drodzy!
W obrazie współczesnego świata na pierwszy
plan przebijają się różnorodne rozdarcia,
głębokie lęki i wielkie niepokoje.
Święty Jan Paweł II w homilii podczas Pasterki
w roku 2001 tak wołał: „Słowa z Listu do Tytusa,
których wysłuchaliśmy, przypominają, że
narodzenie Jednorodzonego Syna Ojca «niesie
zbawienie» w każdym zakątku naszego globu i
w każdej chwili historii. Dla każdego mężczyzny
i każdej kobiety rodzi się Dziecię «nazwane
imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju» (Iz 9,5).
Przynosi Ono ze sobą odpowiedź, która może
uwolnić nas od lęku i ożywić naszą nadzieję".
Życzę Wam, aby Ten, którego w noc Bożego
Narodzenia witamy jako Księcia Pokoju, który
„niesie zbawienie w każdym zakątku globu",
który jest odpowiedzią na każdą ludzką
niepewność „w każdej chwili historii", przyniósł
dar swojego pokoju i pozwolił z ufnością patrzyć
na współczesność i w przyszłość.
Z darem modlitwy i świątecznym
pozdrowieniem wraz z Księżmi i Siostrami.
Ks. Mirosław Stępień SChr
Proboszcz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Niedziela – 24 grudnia
6:00pm (Sobota) + Zdzisław Tamacki
6:00pm (Sobota) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Kubusia z okazji 5 urodzin
7:00am + Barbara Stawicka
9:00am + Marian Munik w 8 rocznicę śmierci
11:00am + Zuzia Kaleta
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Marka
WIGILIA
7:00pm Za Parafian

9:30pm + Rafał Małyszko
12:00am O Boże błogosławieństwo dla Heleny i
Jerzego Remiasz
Poniedziałek – 25 grudnia, Boże Narodzenie
9:00am ++ Anna, Józef, Lech Paluch, Mirosław
Lenkiewicz i za zmarłych z rodzin Gontarków,
Lenkiewiczów i Kowalów
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i
Janusza Langiewicz w rocznicę ślubu
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Romana
i Izy z okazji 10 rocznicy ślubu
3:30pm Intencje zbiorowe
Wtorek – 26 grudnia, świętego Szczepana
8:00am Za Parafian
12:00pm O Boże błogosławieństwo dla Anny i
Ireneusza Grabiec z okazji 30 rocznicy ślubu
7:00pm ++ Barbara i Wiesław Bartniccy w 2
rocznicę śmierci
7:00pm + Filip Skibiński
Środa – 27 grudnia, świętego Jana Apostoła i
Ewngelisty
8:00am Za Parafian
8:00am + Maria Jeleńska w 1 rocznicę śmierci
8:00am + Jan Wróbel
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
dla Marii i Czesława Małeckich z okazji 25
rocznicy ślubu
Czwartek
–
28
grudnia,
świętych
Młodzianków
8:00am
O światło Ducha świętego, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
dla Justyny w 18 rocznicę urodzin
8:00am + Tomasz Foltyn w 9 rocznicę śmierci
7:00pm + Antoni Łoniewski w 21 rocznicę
śmierci
Piątek – 29 grudnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla syna
Dominika z okazji urodzin
8:00am + Tomasz Foltyn w 9 rocznicę śmierci
7:00pm + Jan Merchut w 13 rocznicę śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla księdza
Tomasza z okazji imienin
Sobota – 30 grudnia
8:00am ++ Marek Mielniuczuk w 4 mieciąc
pośmierci, Teresa i Kazimierz Niwa
9:00am

Niedziela - 31 stycznia
6:00pm(sobota) + Jan Jezierkowski
7:00am ++ Jan Bednarz, Jan Łowczyk
9:00am O Boże błogosławieństwo dla
Krzysztofa Dutka w 18 rocznicę urodzin
11:00am O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
dla Katherine oraz Filipa z jego rodziną
1:00pm + Barbara Kosela
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha
świętego w dniu urodzin dla Krystyna

godz. 7:00pm po wieczornej Mszy św. (6:00pm)
zapraszamy naszych parafian i gości na
godzinny Koncert kolęd. Będzie to czas
wspólnego
kolędowania,
jak
również
wysłuchania
utworów
w
przeróżnych
aranżacjach. Koncert przygotowały wspólnie
zespoły i schole działające przy naszej parafii:
orkiestra dęta, Chór parafialny im. św. Jana
Pawła II, Orkiestra Dęta, scholka dziecięca
„Boże Perełki”, zespół „Misericordia” i Zespół
Młodzieżowy.

Poniedziałek – 1 stycznia Uroczystość Bożej
Rodzicielki Maryi
9:00am + Mieczysław Marszałek
11:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla Marii i Władysława Mucek w
rocznice urodzin oraz Nowego Roku
1:00pm O Boże blogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Davida Sobczak w dniu urodzin
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Ireneusz Cichowski w 7 rocznicę
śmierci

OPŁATEK PARAFIALNY
W niedzielę, 7 stycznia 2017 roku, o godz.
4:30pm, w sali Kings Hall Banquets w Lombard,
odbędzie się Opłatek Parafialny.. Cena biletu
dla dorosłych wynosi: $35; dla dzieci do 10 roku
życia: $15. Zapraszamy wszystkich Parafian do
wzięcia
udziału
w
naszym
Spotkaniu
Opłatkowym.
Więcej informacji: Jola Smoter: 630 740-2749
Agnieszka Stankiewicz: 630 863-3933

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 17 grudnia: $ 11,936.00
Składka na spłatę długu: $ 9,119.00
Lampki: $ 705.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 31 grudnia zostanie zebrana druga
taca na spłatę długu budowy naszego kościoła.

Z ŻYCIA PARAFII
NASZA PARAFIA POJAWIŁA SIE NA
FACEBOOK'U.
Publikujemy tam bieżą ce informacje, zdjecia i
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia
Milosierdzia Bozego w Lombard"

BIURO PARAFIALNE
KONCERT KOLĘD
13 stycznia 2017 (sobota) o

W Święto świętego Szczepana 26 grudnia (
Drugi dzień Świąt) Biuro Parafialne będzie
zamknięte.

KOLĘDA
Święta Bożego Narodzenia niosą ze
sobą atmosferę miłości, braterstwa i
radości. Pięknym zwyczajem jest
odwiedzanie
w
tych
dniach
świątecznych
swoich
krewnych,
przyjaciół,
a
także
ludzi
opuszczonych. Nic więc dziwnego,
że w tym odwiedzaniu bliskich swoich
parafian,
biorą
udział
duszpasterze.
Błogosławieństwo
kolędowe domów i mieszkań i znaczenie kredą
drzwi mieszkań ma swoją głęboką wymowę.
Jest to nawiązanie do wydarzeń Starego
Testamentu. Oznaczenie domów krwią baranka
paschalnego miało chronić dom i jego
mieszkańców od nieszczęścia, było także
publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty
religijnej się należy. Również chrześcijanie
przyjmujący kapłana dają świadectwo swojej
przynależności do Kościoła. Chciejmy
odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach
przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej,
w duchu modlitwy, szczerej i serdecznej
rozmowy z kapłanem odwiedzającym. Niech
błogosławieństwo kolędowe chroni nasze domy,
nasze rodziny i umacnia na drodze życia
chrześcijańskiego.
PODZIĘKOWANIE
Na ręce wszystkich osób, które przyczyniły się
do powstania i kontunuacji Talerza Miłosierdzia
na Haiti składamy serdeczne Bóg zapłać.
Jesteśmy wdzięczni, za każdą donacje i pomoc
w niedzielnej kawiarence. Dzięki Państwa
pomocy i zaangażowaniu możemy nadal
wspierać
program
żywieniowy
Talerz
Milosierdzia. Dziękujemy naszym sponsorom:
Paradise Elegant Banquet Hall, Baranowski
Bakery & Deli, AJB Polish Store, Star Euro Deli,
Helen’s Deli, Highlander Improvement, Hanna’s
Bakery, Laramie Bakery & Deli, Wiklanski’s
Bakery, Mantrose Food Mart & Deli Catering,
King’s Hall. Zachęcamy wszystkich aby również
wsparli ten program. Donacje można złożyć na
stronie
internetowej
:
http://www.allowthechildren.org/current-needs

KOPERTY NA TACĘ I KALENDARZ PARAFIALNY
W przedsionku kościoła są do odebrania
zestawy niedzielnych kopert. Bardzo
serdecznie prosimy o ich odbiór.

Koperty z numerem posiadają rodziny, które są zapisane
do naszej Parafii. Osoby, które regularnie uczestniczą w
życiu naszej wspólnoty, a dotychczas nie zapisały się do
naszej Parafii, zachęcamy, aby to uczyniły. Razem z
kopertami rozdawane są nowe kalendarze. Dziękujemy
p. Wojciechowi Zębali za przygotowanie graficzne i druk
kalendarza. Koszt druku jest sfinansowany przez osoby i
firmy, których reklama widnieje na kalendarzu.
Wszystkim sponsorom dziękujemy za wsparcie.

Pomódlmy się w Noc Betlejemską
Pomódlmy się w Noc
Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego
Rozwiązania,
by wszystko się nam
rozplatało,
węzły,
konflikty,
powikłania.
Oby się wszystkie
trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.
Aby się wszystko uprościło było zwyczajne - proste sobie by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych na zawsze wzięła w swoje ręce.
ks. Jan Twardowski

