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 V niedzielę wielkanocną

Pierwsze czytanie: Dz 6,1-7
Drugie czytanie: 1 P 2,4-9
Ewangelia: J 14,1-12

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

Podczas Mszy świętej ujrzałam Jezusa rozciągniętego na krzyżu - i
powiedział mi: Uczennico Moja miej wielką miłość do tych, którzy ci zadają
cierpienie, czyń dobrze tym, którzy cię nienawidzą. - Odpowiedziałam: O
mój Mistrzu, przecież Ty widzisz, że nie mam uczucia miłości dla nich, i to
mnie martwi. - Jezus mi odpowiedział: Uczucie nie zawsze jest w twej mocy;
poznasz po tym, czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i
przeciwnościach nie tracisz spokoju, ale modlisz się za tych, od których
doznałaś cierpienia, i życzysz im dobrze. (1628)
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Intencje mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi

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
Poniedziałek – 11 maja
8:00am Za parafian
8:00am ++Zofia Wojno
8:00am +Kazimierz Kielek
7:00pm O dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Wtorek – 12 maja
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Piotra Nowackiego
w dniu urodzin
8:00am +Kazimierz Kielek
7:00pm +Zofia Wojno
7:00pm +Fryderyka Kubica
Środa - 13 maja
8:00am +Wojciech Zakarzecki
7:00pm Dziękczynna w dniu urodzin Ali Biernackiej
7:00pm +Władysław Budek i +Józef Mucek
7:00pm ++Danuta i Stanisław oraz ++Klara i Jan Rusieccy
Czwartek – 14 maja
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii
8:00am +Kazimierz Kielek
7:00pm +Józef Wontor w 30 rocz. śmierci i +Bożena Wontor
w 7 rocz. śmierci
7:00pm ++Franciszek i Michał Sosnowski
Piątek – 15 maja
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synowej
Katarzyny z rodziną
8:00am +Zofia Bocheńska
7:00pm +Agata Dziedzic w 4 rocz. śmierci
7:00pm +Kazimierz Kielek
Sobota – 16 maja
8:00am +Andrzej Wesołowski w rocz. śmierci
9:00am +Ryszard Olszewski w 1 rocz. śmierci

6 Niedziela wielkanocna - 17 maja
6:00pm (sobota) ++Zygmunt i Weronika Kamysz
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Sandry Woźniak
9:00am Dziękczynna za rok szkolny Szkoły św. Faustyny
11:00am +Mieczysława Frankowska w 1 rocz. śmierci
1:00pm +Edmund Nowacki w 17 rocz. śmierci
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Robert Sobkowicz w 12 rocz. śmierci

5 Niedziela Wielkanocna - J 14,1-12
Wiara drogą ucznia Jezusa

Uczniowie z dzisiejszej Ewangelii przeżywają zamęt, są
zasmuceni i zarazem zawstydzeni. Słuchają bowiem o
zapowiedzi zdrady Jezusa przez jednego z nich i rychłego
rozstania z Nim. Pan przywraca im pokój słowami: „Idę
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.
Co znaczy wierzyć słowom Jezusa? To przede wszystkim
mieć świadomość, że Bóg nas miłuje i pragnie, abyśmy żyli
w Jego obecności. Dlatego Jego miłość nie pozwala nam
wpuszczać do serca tysięcy lęków, które nieustannie
zadręczają i próbują decydować o naszym dniach i relacjach
z innymi. Wierzyć, to zgodzić się być w drodze, w ciągłym
ruchu, choć pragnęlibyśmy spoczynku i bezpiecznego życia.
To przyjąć Jezusa i Jego naukę. Ewangelia, księga życia
Jezusa, ma stawać się księgą naszego życia. To księga,
która stanowi początek. I do niej mamy powracać dzień po
dniu, ponieważ nas kształtuje, przemienia, odnawia.
Kard. J. Ratzinger wskazuje, iż „wiara dorosła nie idzie z
prądem mód i nowinek; wiara dorosła i dojrzała jest głęboko
zakorzeniona w przyjaźni z Chrystusem. Ta przyjaźń otwiera
nas na każde dobro, dając nam zarazem kryterium
rozeznania prawdy i fałszu, odróżnienia ziarna od plew. Do
tej dorosłej wiary musimy dojrzewać, ku niej powinniśmy
prowadzić Chrystusową trzodę. I właśnie ta wiara - i tylko
ona - tworzy jedność, realizując się w miłości. Święty Paweł
w tym kontekście - w przeciwieństwie do nieustannego
miotania się tych, którzy niczym dzieci pozwalają się nieść
falom - daje nam piękne słowo: czynić prawdę w miłości, jako
podstawową zasadę chrześcijańskiego życia. W Chrystusie
spotykają się prawda i miłość. W miarę zbliżania się do
Chrystusa także w naszym życiu prawda i miłość stapiają się
ze sobą. Miłość bez prawdy byłaby ślepa; prawda bez
miłości byłaby niczym cymbał brzmiący (1 Kor 13, 1)” (Msza
na rozpoczęcie konklawe, 19.04.2005).
Dzisiejszy świat poszukuje drogi wiodącej do doskonałości.
Tego pragnienia człowiek nigdy nie będzie mógł się pozbyć.
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Jezus mówi o sobie w Ewangelii św. Jana: Ja jestem drogą,
prawdą i życiem. Kolejność określeń, których używa nie jest
przypadkowa. Najpierw trzeba wyruszyć, znaleźć się w
sytuacji drogi, która stwarza w nas gotowość do wyjścia poza
nasze nawyki i przyzwyczajenia, drogi, która pozwala
porzucić „starego człowieka”. Dopiero wtedy jesteśmy w
stanie otworzyć się na słowo prawdy, która prowadzi do pełni
życia.
Ks. Jan Twardowski zauważa, iż często słyszymy pretensje:
Nie wierzę dlatego, że nie widzę. Ale gdyby nagle Jezus
ukazał się, Matka Boża zastukała w okno, a Anioł stróż
wyszedł z konspiracji i położył mi rękę na ramieniu, to byłoby
inaczej. Wtedy bym naprawdę uwierzył. Wielkością i urokiem
wiary jest właśnie to, że człowiek nie widzi i nie rozumie.
Nie bójmy się drogi, mimo że wiąże się czasem z
ciemnością, domaga się podejmowania ryzyka. Świadectwa
wiary nie da się „odgrywać”. Nawet nie można sobie
postanowić: będę świadkiem wiary i stać się nim. Bo
świadkiem wiary jest tylko ten, kto żyje wiarą, a żyć wiarą –
znaczy dawać swoje życie. 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 1-9 maja 2020 otrzymaliśmy przesłane ofiary:
Spłata długu: $1,965
Zobowiązania (pledges): $790.00
Easter Offering: $715.00
Składka niedzielna: $5,821.00
Jajko wielkanocne: $512.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Urodziny ks. Piotra Nowackiego
We wtorek, 12 maja, ks. Piotr
obchodzi swoje urodziny. Życzymy
wielu łask Bożych i opieki Maryi na
dalsze lata w posłudze kapłańskiej.
Szczęść Boże!

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.

