PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD

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:
• reguralnie 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. Mirosław Stępień SChr – proboszcz
ks. Krzysztof Janicki SChr - wikariusz
ks. Piotr Nowacki SChr – wikariusz
ks. Tomasz Pietrzak SChr – wikariusz
s. Kornelia Walkusz MChR – zakrystianka
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka
Czytania na Mszę św. w niedzielę:

Ez 37, 12–14; Rz 8, 8–11; J 11,1–45

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
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
Przedstawiciel Młodzieży
Tomasz Jurek (224)202-4567
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry: są stałymi członkami Rady

Wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci jak jest namalowany na tym obrazie - i
powiedział mi: Powiedz spowiednikowi, że dzieło to Moim jest, a ciebie używam jako
nędznego narzędzia. - I powiedziałam: Jezu, ja nie mogę nic czynić, co mi każesz,
bo mi spowiednik powiedział, że to wszystko jest złudzeniem, i nie wolno mi słuchać
Twojego żadnego rozkazu; ja nic nie będę czynić, co mi teraz będziesz polecał.
Przepraszam Cię, Panie, mnie nic nie wolno, ja muszę być posłuszna
spowiednikowi. Jezu, przepraszam Cię najmocniej, Ty wiesz, co cierpię z tego
powodu, ale trudno, Jezu, mnie spowiednik nie pozwolił iść za rozkazami Twoimi. Jezus słuchał z łaskawością i zadowoleniem tych moich wywodów i żalów. Ja
myślałam, że to bardzo obrazi Pana Jezusa, a tymczasem przeciwnie, Jezus był
zadowolony - i rzekł do mnie łaskawie: O wszystkim mów zawsze spowiednikowi, co
Ja ci polecam i co mówię do ciebie, a czyń tylko to, na co otrzymasz pozwolenie; nie
trwóż się i nie lękaj niczego. Ja jestem z tobą. (645)
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V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca - Intencje
mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo i łaski oraz
opiekę Matki Bożej z ok. 60 rocz. Urodzin Marty
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Bogdana i Janiny
Błądek z ok. 45 rocz. ślubu
9:00am +Marek Wojnowski
11:00am ++Stanisława i Antoni Popławski
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Oliwii i Aurelki Radzik i ich rodziców
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Eugeniusz Karczewski w 9 rocz. śmierci
Poniedziałek – 30 marca
8:00am Za parafian
8:00am +Michał Pawliński w 24 rocz. śmierci
7:00pm +Jan Małyszko
7:00pm +Marek Wojnowski
Wtorek – 31 marca
8:00am +Jan Budziński
7:00pm +Stanisław Chlebowicz
7:00pm +Marcin Panek w 6 miesięcy po śmierci
7:00pm +Marek Wojnowski
Środa - 1 kwietnia
8:00am +Robert Zabłotny w 3 rocz. śmierci
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Eli w dniu urodzin
7:00pm +Marek Wojnowski
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Joanny Mulica z ok.
urodzin
Czwartek – 2 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Krzysztofa w dniu
urodzin
7:00pm O powołania kaplańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
7:00pm +Ignacy Bolanowski w 6 rocz. śmierci
7:00pm +Marek Wojnowski
Piątek – 3 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla s. Krystiany w dniu
urodzin
8:00am +Karolina Lizak oraz +Eugeniusz Lizak w 20 rocz.
Śmierci
8:00am +Maria Lisicka w 4 rocz. śmierci
7:00pm +Marek Wojnowski
Sobota – 4 kwietnia

8:00am +Marek Wojnowski
8:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej oraz dary Ducha Św. dla Maoniki i jej dzieci
9:00am +Stefania Sołtys w 1 rocz. śmierci
Niedziela Palmowa – 5 kwietnia
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Stanisław Chlebowicz
9:00am +Wacław Cyniak w 4 rocz. śmierci
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne
1:00pm +Emilia Onak
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Marek Wojnowski

V Niedziela Wielkiego Postu - J 11,1–45
Siła miłości

Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń dobra. Taką
osobą był Jezus Chrystus, przyjaciel Marty, Marii i Łazarza.
Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę nad śmiercią.
Tylko On może powiedzieć: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”.
Bardzo wymowne są tu ludzkie odruchy Jezusa: głębokie
wzruszenie i płacz. Pewnie nawet największy „twardziel” nie
ukryłby w takim momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła
miłości.
To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata.
Przebacza, ociera niepotrzebne łzy, tuli rozdygotane dłonie,
koi niespokojne serce. Potrafi dostrzec obraz i podobieństwo
Boże… Kapelan jednego z polskich szpitali dzielił się swoim
spotkaniem z człowiekiem chorym na AIDS. Pewnego razu
udał się na oddział, aby odwiedzić leżących tam chorych.
Gdy przybył do jednej z sal, na której leżał ów chory,
zaproponował mu spowiedź. A on oburzony tą propozycją
zaczął wołać, że Boga nie ma, bo on musi tak strasznie
cierpieć. Bezradny kapelan usiadł przy jego łóżku i
odruchowo chwycił go za rękę. Po pewnym czasie ów chory
już z całkiem innym spojrzeniem powiedział: „Musi coś w tym
być, bo jesteś pierwszym człowiekiem, który od kilku
miesięcy chwycił mnie za rękę bez rękawiczki”. I poprosił o
spowiedź. Ten niby drobny gest dokonał tak wielkiej
przemiany, otworzył pełne buntu serce chorego.
Miłość przemienia oblicze świata. Jakże inaczej wyglądałby
nasze rodziny i parafie gdyby zamiast smutnych, znużonych i
zmęczonych twarzy, byli tam ludzie o pogodnych,
uśmiechniętych obliczach. Tylko miłość może przemienić
nasze serca. Miłości nie da się kupić, ani tym bardziej
znaleźć na ulicy, można nią tylko kogoś obdarować i
wzajemnie otrzymać ją w darze. Miłość czysta, sprawiedliwa
i mądra jest najwspanialszym darem, jaki może się stać
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naszym udziałem w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jest
darem i nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona dopiero rodzi
potrzeby. Nie dlatego przecież kocham człowieka, że go
potrzebuję, lecz dlatego go potrzebuję, że go kocham.
Prawdę tę doskonale rozumiał św. Brat Albert, zwany św.
Franciszkiem czasów niesprawiedliwości społecznej XIX
wieku. Ten inżynier, leśnik, powstaniec, zdolny malarz odnalazł wreszcie swoje powołanie w służbie najuboższym.
Śpieszył na ratunek żebrakom spotykanym na ulicy,
dostrzegając w nich oblicze Chrystusa cierpiącego. „Duszę
swoją dawał Brat Albert za tych, za których w Krakowie już
nikt jej dać nie chciał. Dosłyszał w sobie głosy znaków
sakramentalnych i związanej z nimi nowej kapłańskiej
miłości; dosłyszał głosy, które wołały do niego (...) całą
przerażającą potęgą naszej nędzy z końca XIX wieku:
«Duszę swoją dasz?». Dał”.
Czy potrafisz zawsze z uśmiechem służyć drugim? Potrzeba
najpierw zobaczyć, czy obok mnie nie ma potrzebującego.
Zobaczmy w naszym bloku, na naszej ulicy. Wyszukajmy
ludzi starszych, samotnych, o których zapomnieli ich
najbliżsi. Zatroszczmy się o nich. może trzeba dać znać
księdzu. A może sami pobrudźmy swoje ręce, by poświęcić
tym ludziom czas bez czekania, aż nas o to poproszą…
Niech to będzie nasza wielkopostna ofiara dla Jezusa. ks.
Leszek Smoliński

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

Na facebook naszej parafii publikujemy
bieżące informacje, zdjęcia i biuletyny.
Zapraszamy do polubienia: „Parafia
Miłosierdzia Bożego w Lombard".

Adres naszej strony parafialnej: www.milosierdzie.us. Na
stronie, www.milosierdzie.us, istnieje możliwość finansowego
wspierania naszej parafii. Pod zakładką "DONACJE" przez
PayPal możemy przesyłać swoje ofiary. Dziękujemy za
wpłaty. Bóg zapłać!

Urodziny ks. Krzysztofia i s. Krystiany

W czwartek, 2 kwietnia są urodziny,
ks. Krzysztofa, a w piątek, 3 kwietnia - urodziny
s. Krystiany. Życzymy ks. Krzysztofowi i s.
Krystianie Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej i wsparcia Ducha Świętego
w duszpasterskiej i apostolskiej pracy w parafii.
Szczęść Boże!!!.

Droga Krzyżowa

Zachęcamy do odprawienia w domu Drogi
Krzyżowej łacząc się z naszym kościołem
poprzez internet https://milosierdzie.us/drogakrzyzowa-link/ .

Gorzkie Żale

Transmisję na żywo Gorzkich Żali z Domu
Generalnego Chrystusowców w Poznaniu
można będzie znaleźć w niedzielę na
parafialnym facebook.

Młodzież

UWAGA! Ze względu na sytuację związaną z epidemią
koronawirusa i dostosowując się do wytycznych
otrzymanych z Diecezji Joliet spotkania NIE BĘDĄ SIĘ
ODBYWAĆ AŻ DO ODWOŁANIA. Prosimy śledzić
informacje na stronie parafii w internecie i na Fb.
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

Odnowa w Duchu Świętym

Nasza formacja duchowa pozwala odkrywać nam nasze
charyzmaty, by dzielić się nimi w małych wspólnotach –
rodzinie jak i z całym Kościołem. Pragniemy wzrastać dla
większej chwały Bożej i odnajdywać Boga w naszej
codzienności. Naszej formacji przyświeca maksyma św.
Ignacego Loyoli: Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne
odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.
UWAGA! Ze względu na sytuację związaną z epidemią
koronawirusa i dostosowując się do wytycznych
otrzymanych z Diecezji Joliet spotkania NIE BĘDĄ SIĘ
ODBYWAĆ AŻ DO ODWOŁANIA. Prosimy śledzić
informacje na stronie parafii w internecie i na Fb.
Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

