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:

Ewangelia w czasie procesji i poświęcenia palm (Mt
21,1-11)
I czytanie: Iz 50,4-7; II czytania: Flp 2,6-11;
Mt 26,14 - 27,66 - Męka Pana Jezusa

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

Wielki Piątek. O godzinie trzeciej ujrzałam Pana Jezusa ukrzyżowanego, który
spojrzał się na mnie - i rzekł: Pragnę. Wtem ujrzałam, jak z boku Jego wyszły
te same dwa promienie, jakie są w tym obrazie. Wtem uczułam w duszy
pragnienie zbawienia dusz i wyniszczania się za biednych grzeszników.
Ofiarowałam się z konającym Jezusem za świat Ojcu Przedwiecznemu. Z
Jezusem i przez Jezusa i w Jezusie jest łączność moja z Tobą, Ojcze
Przedwieczny. W Wielki Piątej Pan Jezus inaczej cierpiał w duszy aniżeli w
Wielki Czwartek. (648)
O Jezu mój, Mistrzu i Kierowniku mój, umacniaj mnie, oświecaj mnie w tych
ciężkich chwilach życia mojego nie spodziewam się pomocy od ludzi, w Tobie
cała nadzieja moja. Czuję, że jestem sama wobec żądań, Twoich Panie. (650)
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1:00pm +Regina Buklarewicz
3:30pm Intencje zbiorowe
Intencje mszalne
będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi
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
Poniedziałek – 6 kwietnia
8:00am Za parafian
8:00am +Anna Łachut
8:00am +Jakub Bochenek
7:00pm +Marek Wojnowski
Wtorek – 7 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Daniela
Pawlikowskiego w dniu urodzin
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Roberta w dniu
urodzin
8:00am ++Weronika i Jan oraz Wacław Domański
7:00pm +Marek Wojnowski
Środa - 8 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii
Olszewskiej
8:00 +Bożena Marciniec
8:00am +Eugeniusz Pieczko w 2 rocz. śmierci
7:00pm +Żaklin Ciupek
Czwartek – 9 kwietnia
7:30pm Liturgia Wielkiego Czwartku
Piątek – 10 kwietnia
3:00pm Droga Krzyżowa dla wszystkich
7:30pm Liturgia Wielkiego Piątku
Sobota – 11 kwietnia
7:30 Liturgia Wigilii Paschalnej

Wielkanoc - 12 kwietnia
6:00am O Boże błogosławieństwo dla
Heleny i Jerzego Remiasz
9:00am +Józef Chowaniec w 51 rocz.
śmierci
11:00am ++Paulina i Jan Malinowscy
oraz Janusz Leszczyński

Niedziela Palomowa - Mt 26,14 - 27,66
Odpowiedzialność, miłość, posłuszeństwo
Niedziela Palmowa, w czasie której wspominamy triumfalny
wjazd Chrystusa do Jerozolimy, jest jakby świątecznie
przystrojoną bramą wprowadzającą nas w Wielki Tydzień. To
tydzień Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w czasie
którego kościół kieruje nasze myśli i serca, nasze spojrzenia
na Krzyż wiary i nadziei, Krzyż Odkupienia człowieka i
świata. Niedziela Palmowa przypomina nam wstrząsające
wydarzenia: z jednej strony możemy podziwiać triumfalny
wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, z drugiej strony śledzimy
tragedię Wielkiego Piątku.
A jednak stało się, rozpoczął się proces powrotu człowieka
do Boga. Dzięki Chrystusowi nasze usynowienie nabrało
wyrazistości i realności. I to trwa do dziś. Historia, którą
poznajemy poprzez czytania z Pisma Świętego, uczy nas
realizmu chrześcijaństwa, uczy nas wyczekiwania na to, co
ma się zdarzyć, a jednocześnie uczy nas pokory i miłości.
To, co dzisiaj przekazują nam czytania, a szczególnie
Ewangelia, to obraz wielkiej tragedii, a zarazem wielkiego
poświęcenia Jezusa. To obraz brutalności i obłudy tłumu, a z
drugiej strony cierpienia Syna proszącego o zbawienie
świata, Matki, na wpół przytomnej z żalu i bólu, uczniów,
którzy prawie z obłędem w oczach są świadkami śmierci
Jezusa. A równocześnie jest to moment narodzin Zbawienia
dla całej ludzkości.
Ewangelia uczy nas także tego, jak Jezus Chrystus określił
Eucharystię – nasz pokarm i bilet do życia wiecznego: „bo to
jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie
będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia,
kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca
mojego».” (Mt 26,28-29).
Wprowadzając nas już bezpośrednio w klimat Wielkiego
Tygodnia, Ewangelia relacjonuje przebieg całego Misterium
Męki i Śmierci Pana Jezusa, na każdym kroku podkreślając
olbrzymi ciężar odpowiedzialności. Przyjęcie śmierci
krzyżowej za nasze grzechy, a w rezultacie nasze
Zbawienie, wynika z wielkiej Miłości do nas, ludzi, i z
nadzwyczajnego posłuszeństwa wobec Boga Ojca. To
posłuszeństwo widoczne jest w każdej chwili, począwszy od
sądu, poprzez biczowanie, drogę na Golgotę, aż do Śmierci
na Krzyżu.
Trzeba, byśmy zapamiętali trzy ważne słowa:
odpowiedzialność, miłość i posłuszeństwo, które
spowodowały tak niesamowity zwrot w życiu całej rodziny
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ludzkiej, zmieniły porządek historii, odmieniły nasz los. Warto
się nad nimi zastanowić w przededniu Wielkiego Tygodnia.
Jezu Chryste uwielbiany, a później wyszydzany i
ukrzyżowany, pozwól nam pojąć ogrom Twojej
odpowiedzialności, miłości i posłuszeństwa, byśmy mogli
zrozumieć Twoją śmierć Krzyżową, czekali na Twoje
Zmartwychwstanie, a w konsekwencji na Paruzję. Piotr
Blachowski

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 link
do bezpośredniej transmisji Mszy

św. i nabożeństw Wielkiego
Tygodnia na żywo (live) od

poniedziałku do piątku o godz. 7:00pm, w sobotę o 8:00am
na. Znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarce na FB Parafia
Miłosierdzia Bożego w Lombard. Umieszczamy też inne

Wielki Czwartek online

7:30pm Liturgia Wielkiego Czwartku (live)
Adoracja Najświętszego Sakramentu
do 10pm (live)

informacje, zdjęcia i filmy. Zapraszamy do polubienia:
„Parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard".

Na
naszej
strony
parafialnej:
www.milosierdzie.us. można uczestniczyć
na żywo (live) we Mszach św. i
nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, wejdź w
Aktualności i wybierz Transmisja Mszy św. i kliknij na link:
https://www.youtube.com/channel/
UCz5uEX5k9bxG5k7t5V1pB9g?view_as=subscriber,
jak będziesz na naszym kanale youtube wybierz okienko
livestream.

Msze św. i nabożeństwa można odtwarzać po „na
żywo” (live) w dowolnym czasie na youtube lub FB.
Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką
"DONACJE" przez PayPal możemy przesyłać swoje ofiary.
Od 14 września do 2 kwietnia 2020 wpłynęło do parafii:
$5,571.49.

Podziękowanie za donacje

Przesłane pieniądze na I składkę: $5,746.00
Składka na spłatę budowy kościoła: $3,106.00
Lampki i kwiaty: $641.00; Kawiarenka: $100.00
Sklepik: $60.00; Pledges: $220.00
Jałmużna wielkopostna: $760.00
Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy złożyli swoje
zobowiązania (tzw. pledges) i w ostatnich tygodniach
przekazali pieniądze na spłatę długu naszego
kościoła: Andrzej i Anna Mozgala, Bronisław Pohl, Wojciech
i Janina Bykowski, Bogumiła i Szczepan Ficek, Edyta i
Grzegorz Grygo.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Wielka Sobota online

11am, 12pm, 1pm i 2pm Obrzęd pobłogosławienia
pokarmów na stół świąteczny (live)
7:30pm Liturgia Wigilii Paschalnej (live)

Wielkanoc online
Wielki Piątek online

3:00pm Droga Krzyżowa dla wszystkich
(Iive)
7:30pm Liturgia Wielkiego Piątku (live)
8:30pm Gorzkie Żale (live)
Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy (live)

7:30am Adoracja Najśw. Sakramentu
8:00am Msza św. (live)

Poniedziałek Wielkanocny
online
12pm Msza św. (live)

