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. na IV niedzielę wielkanocną

Pierwsze czytanie: Dz 2,14a.36–41
Drugie czytanie: 1P 2,20b–25
Ewangelia: J 10,1–10

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

W tym miesiącu ćwiczyć się będę w tych trzech cnotach, które mi zaleciła
Matka Boża: pokorze, czystości i miłości Bożej, przyjmując z głębokim
poddaniem się woli Bożej wszystko, cokolwiek mi ześle.
2 marca 1938. Rozpoczęłam Post święty tak, jak sobie życzył Jezus, zdając
sie całkowicie na Jego świętą wolę i przyjmując wszystko z miłością,
cokolwiek mi poda. Nie mogę praktykować większych umartwień, bo jestem
bardzo słaba. Dłuższa choroba wyniszczyła mi zupełnie siły. Łączę się z
Jezusem przez cierpienie. Kiedy rozważam Jego bolesną mękę, to
zmniejszają się moje fizyczne cierpienia. Powiedział mi Pan: Zabieram cię
na cały Post do swojej szkoły, chcę cię nauczyć cierpieć. (1624-1626)
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dniu imienin
Intencje mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi

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
Poniedziałek – 4 maja
8:00am Za parafian
8:00am +Stanisław Sowiński
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Moniki w dniu urodzin
7:00pm +Zofia Wojno
Wtorek – 5 maja
8:00am ++Elżbieta i Andrzej Bryja
8:00am +Zofia Wojno
8:00am +Jan Bartnik
7:00pm ++Regina i Jan Szurkowski

Środa - 6 maja
8:00am +Zofia Wojno
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Maxia
Piaseckiego z ok. 3 urodzin
7:00pm ++Aniela i Wojciech Giemza oraz ++Maria i
Franciszek Mucek
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Barbary i Grzegorza Jabłońskich z ok. urodzin
Czwartek – 7 maja
8:00am +Ryszard Kubiński
8:00am +Agnieszka Sowińska
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz o potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
7:00pm +Zofia Wojno
Piątek – 8 maja
8:00am +Zofia Wojno
8:00am +Eugeniusz Pieczko
8:00am +Stanisław Sowiński
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy Bafia w

Sobota – 9 maja
8:00am +Zofia Wojno
5 Niedziela wielkanocna - 10 maja
6:00pm (sobota) ++Jadwiga i Stanisław Grzybowscy
1. W intencji Matek
2. O Boże błogosławieństwo dla Weroniki z ok. urodzin
oraz o zdrowie dla niej i poczętego dziecka
3. O uzdrowienie dla Bogusławy i wszelkie łaski dla niej i
dla całej rodziny
4. ++Bronisława (11 rocz. śmierci) i Franciszek Żak
5. ++Stefania (16 rocz. śmierci) i Józef Strycharz oraz za
zmarłych z rodziny Strycharz
6. Intencja zbiorowa

4 Niedziela Wielkanocna - J 10,1–10
Na wzór Dobrego Pasterza

W Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół modli się o nowe
powołania do służby Bożej. Prosi o nowych i świętych
pasterzy, na wzór dobrego pasterza z dzisiejszej Ewangelii.
On jest obrazem Ojca Niebieskiego i Jego Miłosierdzia. To
właśnie ta miłość odbija się w ludzkich umysłach i sercach,
promieniując na innych. Dobry Pasterz przyszedł po to, aby
„owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10).
Jezusowi nie chodzi wyłącznie o nasze biologiczne trwanie,
ale o jakość naszego życia. Bo On jest „bramą owiec”. W
łączności z Nim zmienia się nasze myślenie, patrzenie na
świat, wartościowanie. W tym mają nam pomóc pasterze,
których Bóg powołuje pośród swojego ludu we właściwy
sobie sposób: kogo, kiedy i jak chce. Powołani do służby
Bożej są tacy jak my, bo z ludu wzięci i dla ludu ustanowieni.
Z jednej strony to ludzie pozostający w szczególnej bliskości
z Chrystusem; z drugiej - jak każdy śmiertelnik podatni na
słabość, pokusę, grzech. Widok księdza jest tak powszedni
dla nas, Polaków, że może nawet nie zdajemy sobie sprawy,
jak wielka to łaska, że w naszym kraju - jak na razie kapłanów nie brakuje. Mamy ich blisko, na wyciągnięcie ręki.
Może dlatego tak łatwo przychodzi nam ich krytykować,
pomijać milczeniem spełniane przez nich po cichu dobro, a z
taką skwapliwością piętnujemy ich rzeczywiste i urojone
przewinienia. A przecież Chrystus zechciał, by właśnie przez
nich - świętych czy słabych, gorliwych czy oziębłych udzielana nam była łaska Boża.
Dobry Pasterz posiada znajomość ludzkiego serca. Nie tylko
obiecuje szczęście, ale Jego obecność napełnia szczęściem.
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Każdy więc, kto podąża za tym boskim Przewodnikiem, idzie
we właściwym kierunku. On wzywa nas każdego dnia do
stawania się doskonałymi w miłości Ojca, a więc świętymi.
Chrystus wzywa nas dzisiaj do szczególnego zadania, jakim
jest dla wspólnoty Kościoła modlitwa o nowe powołania.
Pamiętajmy, że rodziny są nie tylko uprzywilejowanym
miejscem formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Mogą także
reprezentować „pierwsze i najlepsze seminarium
powołaniowe do życia ofiarowanego na służbę Królestwa
Bożego” (Familiaris consortio 53).
Natomiast miejscem formacji młodych ludzi, którzy usłyszeli
głos Jezusa Chrystusa: „Pójdź za mną!” jest seminarium
duchowne. Jego celem jest nie tylko zapewnienie naukowej
kompetencji i zdolności działania w dziedzinie
duszpasterstwa, ale przede wszystkim rozwój pewnego
sposobu bycia w łączności z Chrystusem, komunii z Nim.
Alumn, a w przyszłości kapłan, ma być bowiem pomostem
między człowiekiem a Bogiem. Dzisiejsza niedziela stanowi
doskonałą okazję, by podziękować również za wszystkich
dobrych pasterzy, których spotkaliśmy w naszym życiu.
Jezus nam przypomina, że bycie dobrym chrześcijaninem to
nieustannie poszukiwanie woli Dobrego Pasterza. To bycie
człowiekiem świadomym celu i sensu swojego istnienia.
Otwartym na nowe powiewy Łaski, pobudzanym przez
Ducha Świętego do misji ewangelizacji i posługi miłości. Po
to, by świat stawał się bardziej Chrystusowy i przez to
bardziej ludzki, przyjazny. 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 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 18 - 30 kwietnia otrzymaliśmy przesłane ofiary:
Spłata długu: $3,170.00
Easter Offering: $2,420.00
Składka niedzielna: $3,684.00
Sklepik: $2,415.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Nabożeństwo majowe

Nabożeństwo majowe jest odprawiane 15
minut przed Mszą św. Zapraszamy na
wspólny śpiew Litanii Loretańskiej.
Zapraszamy dzieci i rodziców do
włączenia się we współtworzeniu
nabożeństwa na online. Szczegóły są na
stronie internejtowej: www.milosierdzie.us

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.

