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 Zmartwychwstania
Pańskiego

I czytanie: Dz 10,34a.37-43;
II czytania: Kol 3, 1-4;
Ewangelia: J 20,1-9

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

O Jezu i Panie mój, dopomóż, niech się ze mną stanie to, coś zamierzył przed
wiekami, jestem gotowa na wszelkie skinienie woli Twojej świętej. Udziel
światła rozumowi mojemu, abym mogła poznać, co jest wolą Twoją. O Boże,
który przenikasz duszę moją, Ty wiesz, że niczego nie pragnę prócz chwały
Twojej. (650)
Na jedno słowo uważam z tym jednym się zawsze liczę, to jedno mi jest
wszystkim, tym żyję i z tym umieram, a to jest święta wola Boża. Ona jest mi
pokarmem codziennym; cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże,
pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja i
czuję, że wielkość ich przechodzi siły moje. Wiem, dobrze, czym jestem sama
z siebie, ale też wiem dobrze, czym jest łaska Boża, która mnie wspiera. (652)
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Intencje mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi

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
1:00pm +Regina Buklarewicz w 2 rocz.
śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
Poniedziałek Wielkanocny – 13 kwietnia
8:00am Za parafian
10:00am +Czesław Laguna
12:00pm ++Wronika i Stefan Konieczek
7:00pm +Zofia Wojno
Wtorek – 14 kwietnia
8:00am +Zofia Wojno
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Henia z ok. 17
urodzin
7:00pm ++Stefania i Franciszek Szczelina
7:00pm ++Halina i Wacław Cudek
Środa - 15 kwietnia
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii
8:00am +Zofia Bocheńska
7:00pm +Zofia Wojno
7:00pm ++Stanisława i Ryszard Stępień oraz ++Irena i
Eugeniusz Jaruzelscy
Czwartek – 16 kwietnia
8:00am +Zofia Wojno
7:00pm +Gracjan Bajerlein w 6 rocz. śmierci
7:00pm +Janina Jakimiuk i +Marian Świerzewski
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Józia w 1 rocz. urodzin
Piątek – 17 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja Witaszek w
80 rocz. urodzin
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Tomasza Noga w dniu
urodzin
8:00am ++Franciszka, Emilia, Jan, Krzysztof Perlejewski
7:00pm +Zofia Wojno
7:00pm ++Kazimierz i Helena Rybczyński oraz ++Maria i
Alojzy Banach

Sobota – 18 kwietnia
8:00am ++Stanisława i Stanisław Rulka
9:00am +Zofia Wojno

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19 kwietnia odpust
6:00am +Władysław Kozłowski
9:00am Dziękczynna z prośbą OoBoże błogosławieństwo
dla Teresy i Wiesława Grzybowskich w 30 rocz. ślubu
11:00am +Danuta Stachowiak w 4 rocz. Śmierci
1:00pm Dziękczynna za Miłosiedzie Boże i
wynagradzająca za grzechy naszego i całego świata
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Alfredy i
Stanisława Konieczek z ok. 45 rocz. ślubu

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego J 20,1-9
Radość i wiara

Pogrzeb dwunastoletniego Roberta. Utonął na wakacjach.
Na swój sposób ów dramat przeżywał jego brat, mały
Konradek. Na maminych rękach bacznie obserwował
wszystko. Gdy na trumnę zaczęły padać pierwsze grudy
ziemi, mama nie zdołała uciszyć pytania. Konradek zawołał
głośno: „Dlaczego oni go zakopują!”. To nie było pytanie. To
był pełen zdumienia protest. Konradek nie rozumiał... Czy
my, dorośli, rozumieliśmy więcej? Nie pytaliśmy, bo nie
spodziewaliśmy się odpowiedzi...
Nie rozumiemy też Lourdes, Fatimy – i nie tylko. Bo niech no
ktoś o kontaktach z „zaświatami” zacznie mówić. Jedni
sceptycznie się uśmiechną. Inni znacząco przewrócą
oczyma, taktownie rezygnując z gestu puknięcia się w czoło.
Tak potraktowano Bernardetę w Lourdes i trójkę dzieci w
Fatimie. „Przywidzenia” – brzmiał werdykt. „Kłamstwo”, to
brzmiało ostrzej. „Propaganda” – tak też próbowano. A jest to
typowa reakcja nie tylko ludzi niewierzących. I ci, którzy w
codziennym pacierzu powtarzają „wierzę w życie wieczne”,
skłonni są puknąć się w pewnych okolicznościach w czoło.
Tak, i grób, i życie jest tajemnicą. Co więc powiedzieć o
zmartwychwstaniu? Nie, nie dziwię się, że dla większości
mieszkańców Jerozolimy dziwna wieść dotycząca
Nauczyciela z Galilei była niedorzecznością. Nie dziwię się,
że Paweł na ateńskim Areopagu, rozbawił słuchaczy mówiąc
o zmartwychwstaniu. Najbardziej taktowni powiedzieli:
„Posłuchamy o tym innym razem” (Dz 17, 32).
Obydwaj biegli do grobu. Dlaczego biegli? Bo nie rozumieli.
Choć ON zapowiadał. Słowa Marii Magdaleny wydawały się
niedorzecznością, wywarły jednak zniewalający wpływ.
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Musieli tam pobiec. Tak, pobiec. Tajemnica paliła ogniem.
Nie można było myśleć – bo jak myśleć o czymś, co jest
niedorzecznością? Pusty grób nie wyjaśnił niczego. Zagadka
stała się bardziej zagadkowa...
A ON nie wykorzystał swej potęgi i nie powalił w proch swych
wrogów. A mógł. Gdybyśmy byli Jego doradcami! „Idź na
świątynny dziedziniec – usłyszałby. Otoczony tłumami
pójdziesz do Kajfasza. Arcykapłan ulegnie. Pójdziecie do
Piłata rzucić całe Imperium do swych stóp...” A ON nie
wykorzystał swej potęgi! Ukazał się tylko „wybranym
świadkom, nie całemu ludowi”. Bo ON, i Zmartwychwstały, i
przemawiający z ognistego krzewu, i błogosławiący
Jakubowi, i pytany jak osiągnąć życie wieczne, nieodmiennie
czeka na wolną decyzję człowieka. Mówi: „Jeśli chcesz!” (Mt
19,21). Uczniowie byli gotowi na niepojęty realizm: zgodzić
się na niemożliwe. Nie rozumieli jednak. Bo
zmartwychwstanie jest poza kategoriami ludzkiego
rozumienia. Bo przekracza uproszczone przez ludzką myśl
wymiary czasoprzestrzennego świata. Bo, jeśli zostać przy
fizykalnym języku, zmartwychwstanie jest przejściem do
innego wymiaru (wielu wymiarów). To, co swymi zawiłymi
równaniami przedstawiają matematycy, tłumaczy wiele
zagadek wszechświata. Śmieszne byłoby się upierać, że ich
teorie ogarnęły wszystko. One tylko otwierają spojrzenie na
to, czego wzrokiem zobaczyć się nie da. Stąd krok do wiary
– choć ona z innych źródeł płynie. Ale też jest „widzeniem
niewidzialnego” (Hbr 11,1).
„Świadkowie...” Nie, oni nie byli świadkami
zmartwychwstania. Bo zmartwychwstanie jest nie tyle
faktem, który dokonał się w trójwymiarowej przestrzeni, co
raczej rzeczywistością tę czasoprzestrzeń przekraczającą.
Oni, Uczniowie, są świadkami Zmartwychwstałego. Oni z
„Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”. Z tego samego
powodu rzymscy żołnierze pilnujący grobu nie są świadkami
czegokolwiek. I dlatego można im było zamknąć usta garścią
srebrników. To, co się wydarzyło, działo się ponad tamtą
chwilą i ponad tamtym zakątkiem Jerozolimy. Żołnierze nie
są świadkami. I, być może, wcale nie kłamali, mówiąc
„spaliśmy”, ale też cała sprawa ma drugie oblicze: dziś
możemy spotkać świadków Zmartwychwstałego równie
dobrze jak wtedy.
Świadectwem jest radość chrześcijan. Ta radość, która nie
potrzebuje sztucznego śmiechu produkowanego przez
komediantów, śmiechu karmionego alkoholem i haszyszem.
Święta to od wieków nieodmiennie składane świadectwo:
radość wierzących, radość tych, którzy widzą obok siebie
Zmartwychwstałego. Nie, nie pukaj się w czoło. Można
widzieć niewidzialne. Nie jak w bajkach – ale umysłem,
sercem, duszą wznosząc się ponad ciasną czasoprzestrzeń
naszej planety. Dlatego „jeśli z Chrystusem powstaliście z
martwych, szukajcie tego, co w górze”. A przez waszą
radość staniecie się świadkami Zmartwychwstałego. Świat
was potrzebuje... ks. Tomasz Horak

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. 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 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 Mszy św., 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.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Wielkanoc online

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

Poniedziałek Wielkanocny online
12pm Msza św. (live)

