
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 

Rada parafialna: 
Przewodniczący Rady: 
Agnieszka Stankiewicz (630)863-3933 
Sekretarz: Barbara Musiał (630)543-3819 

Czytania na Mszę św. na III niedzielę wielkanocna 

Pierwsze czytanie: Dz 2,14.22b–28 
Drugie czytanie: 1 P 1,17–21 

Ewangelia: Łk 24,13–35  

 

 

 

Rada duchowa udzielona mi przez ojca Andrasza TJ. 
Pierwsze: Nie wolno siostrze usuwać się od tych wewnętrznych natchnień, ale 
o wszystkim zawsze mówić spowiednikowi. Jeżeli siostra pozna, że te 
wewnętrzne natchnienia tyczą się, czyli są z pożytkiem duszy siostry czy też 
innych dusz, za tym iść proszę i nie wolno ich zaniedbywać, jednak zawsze z 
porozumieniem się ze swoim spowiednikiem. 
Drugie: Jeżeli te natchnienia nie zgadzają się z wiarą i z duchem Kościoła, to 
trzeba natychmiast odrzucać, bo to jest od złego ducha. 
Trzecie: Jeżeli te natchnienia nie odnoszą się do dusz ogólnie ani szczególnie 
do ich dobra, to niech się siostra nimi niewiele przejmuje i na nie wcale nie 
zwraca. (55) 
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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 
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Intencje mszalne  będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi 

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 
 

Poniedziałek – 27 kwietnia 
8:00am Za parafian 
8:00am +Marianna Bargielska 
7:00pm +Marian Chlebowicz 
7:00pm +Zofia Wojno 
 

Wtorek  – 28 kwietnia 
8:00am +Zofia Wojno 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty 
7:00pm +Jerzy Trętowicz 
7:00pm +Marianna Matys w 10 rocz. śmierci 
 

Środa  - 29 kwietnia 
8:00am +Stanisława Nazaruk w 48 rocz. śmierci 
8:00am +Zofia Wojno 
8:00am +Władysław Dąbrowski 
7:00pm +Romualda Wysocka 
 

Czwartek – 30 kwietnia 
8:00am +Zofia Wojno 
7:00pm ++Mirosława i Wiktor Masłowcy 
7:00pm +Jan Małyszko 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Moniki Mulica dniu 

urodzin 
 

Piątek – 1 maja, I piątek miesiąca 
8:00am +Zofia Wojno 
8:00am +Jan Łowczyk w 19 rocz. śmierci i +Józef Łowczyk 
8:00am ++Helena i Kazimierz Rybczyński 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy Bafia w 

dniu urodzin 
 

Sobota – 2 maja, I sobota miesiąca 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Maxima Piaseckiego 

w 3 rocz. urodzin 
9:00am +Zofia Wojno 

3 Niedziela Wielkanocna - Łk 24,13–35 
Duch namaszcza i posyła 
Nie jest tajemnicą, że Kościół poszukując obrazu siebie 
samego, próbuje ujmować swoje życie instytucjonalne w 
cyfry statystyki i opisy socjologiczne. Dyscypliny te 
pozwalają, choćby w przybliżeniu, ogarnąć aktualny stan 
badanej rzeczywistości. Mogą też nasuwać sugestie 
dotyczące jej kształtowania na przyszłość. Takimi mocami 
Kościół nie gardzi. Jednocześnie jednak jest świadom tego, 
że swojej najgłębszej istoty nie jest w stanie poddać żadnym 
pomiarom. Głębia wiary, intensywność miłości, niezachwiana 
nadzieja, przeżywanie wspólnoty z Bogiem, gorliwe 
udzielanie się bliźnim, motywacja postaw to duchowa strona 
religijności, nie dająca się wyrazić w cyfrach czy wykresach. 
Jej jedynie czytelną wykładnią jest świadectwo życia. Troska 
duszpasterska jest więc nie tyle troską o cyfry określające 
ilościowo spełnianie praktyk życia religijnego przez wiernych, 
ile raczej jest troską o postawy życiowe, do których 
oczywiście praktyki religijne wychowują i zobowiązują. 
Niemniej nie można zaprzeczyć, że niezadowalające 
„duszpasterstwo w cyfrach” ma związek z niezadowalającym 
obliczem życia wierzących. 
Obserwacja życia świadczy o braku należytej świadomości, 
że zjednoczenie z Chrystusem przez chrzest czyni nas 
dziećmi Bożymi. Zapominamy, że sakrament pojednania 
wiąże się z obrzydzeniem sobie grzechów dotąd 
popełnianych i zobowiązuje do poprawy życia. Bierzmowania 
nie kojarzymy ze świadomą i nieustanną współpracą z 
Duchem Świętym. Praktycznie, wbrew temu co mówi 
liturgiczna formuła, nie jest ono dla nas zobowiązaniem do 
mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej 
zasad. 
Wśród licznych możliwości pogłębiania świadomego 
chrześcijaństwa, szczególnie trzeba wyeksponować 

4 Niedziela wielkanocna - 3 maja  
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i 

Tadeusza Maćkowiak z ok. 40 rocz. ślubu 
7:00am +Władysław Dąbrowski  w rocz. śmierci 
9:00am Dziękczynna maturzystów ze Szkoły św. Faustyny 
11:00am +Janina Marek w 1 rocz. śmierci i + Aleksander 

Marek w 11 rocz. śmierci 
1:00pm Za dzieci w 1 rocz. I Komunii św. 
1:00pm +Władysław Kolodziejczyk w 3 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 
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konieczność otwarcia się na Ducha Świętego. W Jego mocy 
jest rozbudzanie naszej pobożności. On pogłębia w nas 
chrześcijańską samoświadomość i wzywany sprawia naszą 
świętość. 
Słowa Chrystusa wypowiedziane w nazaretańskiej 
synagodze po przeczytaniu proroctwa Izajasza można 
okreś l ić ,  jako ak lamację  Jego mesjańskie j 
samoświadomości. Prorockie sformułowanie: „Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie” 
Jezus komentuje po publicznym odczytaniu: „Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Niespodziewane 
odniesienie ich przez Jezusa do siebie musiało wywołać 
niemałe zaskoczenie, a nawet zgorszenie. 
Zauważyć należy, że całe to wydarzenie było poprzedzone 
powrotem Jezusa do Galilei „w mocy Ducha”. Fragment z 
Księgi proroka Izajasza rozpoczynał się znamiennie: „Duch 
Pański spoczywa na Mnie”. Chrystus zatem objawił swoją 
mesjańską samoświadomość wskazując na najściślejszą 
jedność z Duchem Świętym. 
Kościół zawsze musi prosić Pana o dar Ducha Świętego. 
Wierząc zaś w Jego obecność i działanie, musi podejmować 
wypełnianie dzieł, do których Duch Święty go uzdalnia. Tylko 
dzięki Duchowi Świętemu Kościół dokonuje autentycznej 
refleksji nad sobą i usiłuje coraz lepiej pełnić swoją misję w 
świecie. 
Podobnie każdy chrześcijanin, będący przecież cząstką 
Kościoła, otrzymując Ducha Świętego przez chrzest i 
bierzmowanie, dzięki Jego działaniu może coraz głębiej 
uświadamiać sobie istotę chrześcijańskiego powołania. Duch 
Święty przypomina mu, że środowiska, w których żyje i 
działa czekają na świadectwa jego słów i czynów 
wyrastających z Ewangelii. W słowach: „Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ namaścił i posłał Mnie” tkwi 
najistotniejsza treść przesłania dzisiejszej niedzieli. Ks. Jan 
Waliczek 
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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 żarl iwego 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. 
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. przez youtube, 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 2 do 16 kwietnia otrzymaliśmy przez Paypal: 
$9,207.67. 
 
Od 10 do 16 kwietnia otrzymaliśmy przesłane ofiary: 
Spłata długu: $11,627.00 
Easter Offering: $13,885.00 
Składka niedzielna: $8,170.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

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 
października 2020 roku. 

http://www.milosierdzie.us
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