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 Bożego Miłosierdzia

I czytanie: Dz 2,42-47
II czytania: 1 P 1,3-9
Ewangelia: J 20,19-31

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

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi a szczególnie w godzinę
śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (48) Kiedy o tym
powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź (...): Maluj obraz
Boży, w duszy swojej. Kiedy odeszłam od konfesjonału - usłyszałam znowu
takie słowa: Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnę, aby było Miłosierdzia
święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście
poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem
Miłosierdzia. (49) Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie Moje
względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą
Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. (50)
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w dni urodzin
7:00pm ++Maria i Jerzy Szlifirscy
Intencje mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19 kwietnia odpust

6:00am +Władysław Kozłowski
9:00am Dziękczynna z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla
Teresy i Wiesława
Grzybowskich w 30 rocz.
ślubu
11:00am +Danuta Stachowiak w
4 rocz. śmierci
11:00am O uwolnienie z
wszelkiego zła dla Roberta
11:00am O łaskę zdrowia dla
Moniki i o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
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
Poniedziałek – 20 kwietnia
8:00am Za parafian
8:00am ++Modest Krzak, Celina Leski, Lorraine Noegas
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dominika w
dniu urodzin
7:00pm +Zofia Wojno
Wtorek – 21 kwietnia
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Kasi w dniu urodzin
oraz w dniu ślubu o Boże łaski dla Kasi i Artura Sobczak
8:00am +Jacek Drozdowski
7:00pm +Leszek Katra
7:00pm +Zofia Wojno
Środa - 22 kwietnia
8:00am +Zofia Wojno
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Janusza Kubińskiego
w rocz. urodzin
7:00pm +Maria Korus w 10 rocz. śmierci
7:00pm +Kazimierz Kielek
Czwartek – 23 kwietnia
8:00am +Zofia Wojno
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Stępien w
dniu urodzin
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Natalii Pawlikowskiej

Piątek – 24 kwietnia
8:00am +Włodzimierz Kania w 4 rocz. śmierci
8:00am +Zofia Wojno
8:00am +Kazimierz Kielek
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
Sobota – 25 kwietnia
8:00am +Zofia Wojno
8:00am +Kazimierz Kielek
9:00am W intencjach złożonych w kaplicy adroacji
3 Niedziela wielkanocna - 26 kwietnia
6:00pm (sobota) ++Stanisław i Wanda Siudem
7:00am ++Marianna Bargielska w 1 rocz. śmierci i
Władysław Dąbrowski
9:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Mikołaja i Wiktorii Bratko z ok. urodzin
11:00am O Boże błogosławienstwo dla Diany i iTomasza
Chęciek w 12 rocz. Ślubu
1:00pm ++Filip Skibiński i Wiesława
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm ++Bronisław, Aniela i Jan Czepiela

Niedziela Miłosierdzia Bożego J 20,19-31
Tomasz i miłosierdzie

Był to pewnie najtrudniejszy tydzień w życiu Tomasza.
Z jednej strony rozentuzjazmowani apostołowie, którzy
z wypiekami na twarzy opowiadają, jak zobaczyli
Zmartwychwstałego, a z drugiej strony jego myśli, które nie
pozwalają mu uwierzyć. Pewnie próbował jakoś dać wiarę
w te opowieści o Zmartwychwstaniu, ale od razu w głowie
pojawiały się myśli: „to przecież niemożliwe; pewnie im się
wydawało, mieli halucynacje, tak bardzo tęsknią za
Mistrzem, że Go zobaczyli…”. Nie zdziwiłbym się, gdyby się
pokłócił z resztą apostołów. Skoro Tomasz nie chce uwierzyć
w oczywiste fakty, to trzeba go określić odpowiednim
epitetem: „niedowiarek”, „zaprzaniec”, „chłodny
intelektualista”, a może „głupiec”. I pewnie apostoł nie
pozostał bierny: „nawiedzeni”, „marzyciele”, „ulegający
emocjom”, „mają objawienia”. A każdy z takich epitetów ranił
gdzieś głęboko. Bo przecież w głębi serca chciał uwierzyć
tak jak oni, a nie potrafił! Chciał… ale im bardziej pragnął
tym, intensywniej pracował jego umysł i znajdował kolejne
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argumenty, które aż nadto, w sposób oczywisty negowały
możliwość zmartwychwstania. I tak w kółko, ciągle na nowo,
godzina w godzinę, dzień w dzień, przez siedem dni!
A teraz Tomasz klęczy przed zmartwychwstałym
Chrystusem, dotyka Go swoimi rękami i doświadcza czegoś
najtrudniejszego w swoim życiu, a zarazem najbardziej
wyzwalającego. Być może tutaj jest punkt styczności ze
Świętem Miłosierdzia, które od paru lat obchodzimy w tę
właśnie niedzielę. Ewangelia o Tomaszu ma swoje miejsce
w II Niedzielę Wielkanocą już od wieków. Przez siostrę
Faustynę dowiedzieliśmy się, że wolą Jezusa jest Święto
Miłosierdzia właśnie w tę niedzielę. Jakby to było trochę
wskazanie: „ta niedziela mówi o Moim miłosierdziu”.
Patrząc na Tomasza, możemy opisać doświadczenie
miłosierdzia jako spotkanie z Jezusem, które oczyszcza,
uwalnia i stwarza na nowo. Tomasz nagle widzi cały
bezsens, absurdalność swojego myślenia. Te wszystkie
niepodważalne argumenty stają się tak puste i śmieszne, że
aż wstyd o nich pomyśleć. Samo wspomnienie o nich do
głębi przenika bólem. A już myśl, że chciał wsadzać paluchy
w rany Jezusa, napawa wstrętem do samego siebie. Być
może trzeba czegoś takiego doświadczyć, aby otworzyć się
na Boże miłosierdzie. Takiego spotkania z Jezusem,
w którym widzimy nasze postępowanie jako zupełnie
niedorzeczne. Na wspomnienie tych niby mądrych
argumentów, jakie mieliśmy dla uzasadnienia grzechu,
własnej pychy, egoizmu, wątpliwości, niewiary, robi nam się
gorąco ze wstydu. Jest już tylko On w całej swojej
oczywistości. „Pan mój i Bóg mój” i mój wstyd, ból, żal, ale
taki, który oczyszcza. Wtedy serce jest gotowe przyjąć
płomień Bożego miłosierdzia. ks. Jarosław Międzybrodzki

Niedziela Miłosierdzia Bożego, online

11:00am Msza św. (live)
3:00pm Godzina Miłosierdzia z Koronką do Miłosierdzia
Bożego. (live)

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!

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...

Bierzmowanie

Termin Bierzmowania: 31 października 2020
roku. Bierzmowanie odbędzie się w dwóch
grupach:
 dla Szkoły Św. Faustyny o godz. 10:00am
 dla osób nieuczęszczających do Szkoły św.
Faustyny o godz. 2pm

Pierwsza Komunia

Pierwsza Komunia św. dla dzieci ze Szkoły św.
Faustyny w Lombard odbędzie się 26
września 2020 roku
Pierwsza Komunia ś. dla dzieci ze szkół:
Schaumburg, Itasca, Naperville odbędzie się
17 pażdziernika 2020 roku.

