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!
Życzymy wielu łask Bożych i wiele radości
płynących z tajemnicy Bożej Miłości objawionej w
ciszy Nocy Betlejemskiej.
Niech Dziecię Boże blaskiem swojej chwały
opromieni każdą chwilę Waszego życia. Nowy Rok
2019 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych i rodzinnych zamierzeń.
Szczęść Boże!
ks. Mirosław Stępień SChr, proboszcz
oraz z ks. Piotr Nowacki SChr, ks. Tomasz Pietrzak
SChr i ks. Piotr Janas SChr, s. Jadwiga Kokolus
MChR i s. Krystiana Pucik MChR

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia
6:00pm (Sobota) + Eugeniusz Czupryna
7:00am W Bogu wiadomej intencji
9:00am ++ Antonina i Władysław Miłkowscy oraz
Barbara Dachtera
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Mateusza
Bogacki z okazji 7 urodzin
1:00pm + Henryk Rusiecki
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Ewa Juzwiak
Poniedziałek – 24 grudnia
6:00am Za Parafian
6:00am + Lucjan Zając w 30 dzień po śmierci
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Kuby z okazji
6 urodzin
9:30pm + Rafał Małyszko
Wtorek – 25 grudnia, Boże Narodzenie
12:00am O Boże blogosławieństwo i zdrowie dla
Barbary i Jana Górz
9:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Piotra i Danuty Siudek w 50 rocznicę ślubu
11:00am + Halina Bukat
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marzeny i
Mirosława Kazuń w 1 rocznicę ślubu
3:30pm Intencje zbiorowe

Środa – 26 grudnia, świętego Szczepana
8:00am
++ Czesław Laguna, Czesław Spalik,
Stanisława i Ludwik Spalik
10:00am + Marian Sitko
12:00pm
+ Barbara i Wiesław Bartniccy w 3
rocznicę śmierci
7:00pm + Marek Dudkiewicz
Czwartek – 27 grudnia, świętego Jana Apostoła i
Ewangelisty
8:00am Za Parafian
8:00am + Witold Danowski
8:00am + Jan Wróbel
7:00pm ++ Jan i Maria Kiernia
Piątek –28 grudnia, świętych Młodzianków
8:00am
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz powrót
do zdrowia dla Marianny
8:00am + Władysław Magda w rocznicę śmierci
8:00am + Stanisław Lach
7:00pm O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla
Katherine oraz Filipa z jego Rodziną
Sobota – 29 grudnia
8:00am + Antoni Łoniewski w 23 rocznicę śmierci
8:00am + Jan Merchut w 14 rocznicę śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej dla Adriana Świerc w 1 rocznicę
urodzin
Niedziela Świętej Rodziny – 30 grudnia
6:00pm (Sobota) + Jan Jeziorkowski
7:00am W Bogu wiadomej intencji
9:00am ++ Anna, Józef, Lech, Maria, Karol, Paluch;
Mirosław, Paweł Lenkiewicz i zmarli z rodzin Paluch,
Gontarków i Idziak
11:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Michałka z okazji 8 urodzin
1:00pm + Eugeniusz Pieczko
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm + Zdzisław Dzierżanowski

PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE
Niedziela 16 grudnia: $ 11,292.00
Składka na dekoracje: $ 2,436.00
Składka budowlana: $ 8,620.00
Lampki: $ 823.00
Kawiarenka: $ 650.00
Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
W niedzielę, 6 stycznia zostanie zebrana
druga składka na spłatę długu budowy
naszego kościoła.

Z ŻYCIA PARAFII

BIURO PARAFIALNE

NASZA PARAFIA POJAWIŁA SIE NA
FACEBOOK'U.

Dnia 24 grudnia biuro jest otwarte od godziny
10:00 do 12:00, w dniach od 25 grudnia do 28
grudnia i 1 stycznia biuro Parafialne jest
zamknięte.

Publikujemy tam bieżące informacje, zdjecia i
biuletyny. Zapraszamy do polubienia: "Parafia
Milosierdzia Bozego w Lombard"

OPŁATEK PARAFIALNY
W sobotę, 5 stycznia 2019 roku, o godz.
6:30pm, w sali Kings Hall Banquets w Lombard,
odbędzie się Opłatek Parafialny. Cena biletu dla
dorosłych wynosi: $40; 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

BIESIADA KARNAWAŁOWA
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału w Biesiadzie Szlacheckiej, która
odbędzie się w sobotę, 16 lutego o godz.
7:00pm w King’s Hall Banquets, przy 1000 N.
Rohlwing Rd. Lombard, IL. Oprawa muzyczna;
DJ Danny G. Całkowity dochód z zabawy
przeznaczony jest na spłatę długu budowy
naszej świątyni. Bilety w cenie $80.
Zgłoszenia prosimy kierować do pani Jolanty
Smoter (630) 740-2749 i pani Agnieszki
Stankiewicz (630) 863-3933.
Prosimy Panie, aby na tę zabawę upiekły
pyszne ciasto. Bóg zapłać.

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.

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.

Pieśni na 23 grudnia
Adwentu

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.

– Czwarta Niedziela

Wejście:
Archanioł Boży Gabryjel (14)
Ofiarowanie:
Pan blisko jest , oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc ! x 3
Komunia św.:
Chrystus Pan karmi nas (173)
Dziękczynienie:
Wielbić Pana chcę , radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. x 3
Zakończenie:
Marana tha! ( 22)

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

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.

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

