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 VI niedzielę wielkanocną

Pierwsze czytanie: Dz 8,5–8.14–17
Drugie czytanie: 1 P 3,15–18
Ewangelia: J 14,15–21

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 Rano Miłosierdzia, Serce Jezusa, ukryj mnie w swej głębi jako jedną kropelkę
krwi własnej i nie wypuszczaj mnie z niego na wieki. Zamknij mnie w swych
głębiach i naucz mnie sam kochać Ciebie. Miłości wieczna, urabiaj sam moją
duszę, aby była zdolna do wzajemnej miłości Ciebie. O żywa Miłości, uczyń mnie
zdolną do wiecznego kochania Ciebie. Chcę wiecznie odpowiadać wzajemnością
na Twoją miłość. O Chryste, jedno spojrzenie Twoje droższe mi jest niżeli światów
tysiące, niżeli niebo całe. Ty możesz, Panie, uczynić mą duszę tak, aby umiała
zrozumieć Ciebie w całej pełni, jakim jesteś. Wiem i wierzę, że Ty wszystko
możesz; jeżeli raczyłeś się mi tak hojnie udzielić, to wiem, że możesz jeszcze być
hojniejszy, wprowadź mnie do zażyłości ze sobą tak daleko, dokąd natura ludzka
wprowadzona być może... (1631)
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Intencje mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi

6 Niedziela wielkanocna - 17 maja
6:00pm (sobota) ++Zygmunt i Weronika Kamysz
6:00pm (sobota) Zofia Bukowski
6:00pm (sobota) +Helena Mazanek zmarła w Polsce
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

Poniedziałek – 18 maja
8:00am Za parafian
8:00am Dziękczynna za osobę Jana Pawła II
7:00pm +Janina Jakimek i +Marian Świerzewski
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Ewy i Janusza z ok.
urodzin oraz o łaski na dalsze lata
Wtorek – 19 maja
8:00am +Stanisław Sołtys
8:00am +Teresa Nowak w rocz. śmierci
7:00pm +Marian Krzemień w 1 rocz. śmierci
7:00pm ++Józef, Genowefa, Jan Klimas
Środa - 20 maja
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Karoliny z okazji 20 urodzin
8:00am ++Helena i Kazimierz Rybczyńscy
7:00pm +Roman Bułat
7:00pm +Zofia Mołdoch w 10 rocz. śmierci

Czwartek – 21 maja
8:00am +Karolina Lizak w 7 rocz. śmierci i +Eugeniusz Lizak
8:00am ++Kazimierz Salasa, Krzystyna i Edward Burek
7:00pm +Irena Kizior w 1 rocz. śmierci
7:00pm ++Stanisław i Wanda Mozgała oraz Franciszek
Puszka
Piątek – 22 maja
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja
Nobis i Jana oraz dla Jadwigi Wierzbickiej
8:00am Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00am +Ryszard Olszewski
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z
podziękowaniem za 33 lata małżeństwa Izabeli i
Kazimierza Wiatr
Sobota – 23 maja
8:00am Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa ks. Piotra

Nowackiego z prośbą o Boże błogoslawieństwo i opiekę
Matki Bożej na dalsze lata kapłaństwa
8:00am +Jan Kardasz
8:00am O uratowanie małżeństwa
7 Niedziela wielkanocna - 24 maja
6:00pm (sobota) +Halina Bukat
6:00pm (sobota) ++Janina Naprawa i Anna Orzechowska
7:00am +Janina Drozda
9:00am ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Jeffa z
okazji urodzin oraz o łaskę potomstwa dla nich
1:00pm ++Adela i Zygmunt Ciepiela
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Kevina Fronckiel w 27
rocz. urodzin

6 Niedziela Wielkanocna - J 14,15–21

Czekanie na burzę

Letnie burze przychodzą nagle. Człowiek nawet nie
zauważa, że blade od skwaru niebo gwałtownie
granatowieje. Dostrzega zagrożenie wtedy, gdy dopada go
pierwszy podmuch pachnącego deszczem wiatru i basowy
pomruk dochodzący z ciemnych wnętrzności nieba.
Gdy zbliża się burza, nie można biernie się jej przypatrywać.
Dopiero wraz z pierwszymi kroplami deszczu przychodzi
radość, jeśli udało się zdążyć przed żywiołem.
Szum wiatru i ognisty piorun wymogły na ludziach działanie i
przyniosły stokrotny owoc. Ponagleni przez niebo stali się
sobie bliżsi…
Pozostajemy w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego,
który zstąpi w podobnej, gwałtownej nawałnicy i nie
pozostawi nikogo obojętnym. „Biednych rozsądzi
sprawiedliwie, pokornym wyda słuszny wyrok, ubogim ogłosi
dobrą nowinę, chorym opatrzy rany, jeńców i więźniów
uwolni, wszystkim okaże łaskę”. Jak w Samarii, gdzie
„(Apostołowie) wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali
Ducha Świętego”.
Oczekiwanie na ognisty wicher Ducha nie może jednak być
bierne, wymaga czujności, otwarcia, działania całego
Kościoła i każdego wierzącego. Św. Piotr woła więc:
„Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto
domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was
jest”, „zachowujcie czyste sumienie”, „lepiej (…) cierpieć
dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle”.
Moc Ducha Świętego pozostaje w jakiś tajemniczy sposób
uzależniona od wolnej woli człowieka, który może, ale nie
musi, otworzyć swoje serce i umysł na Jego działanie. Pycha
i egoizm, obojętność i pogarda, którą okazują wobec Ducha
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ci, którzy „mają uszy, ale nie słyszą”, sprawia, że „świat (Go)
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna”.
Tymczasem Duch Święty nieustannie zstępuje na Kościół i
wiernych, na cały świat przez siebie stworzony i
podtrzymywany w istnieniu. „Ja zaś będę prosił Ojca, a
innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze –
Ducha Prawdy”. Odnowa ziemi w Duchu Świętym polega na
umiłowaniu Prawdy. Tej Największej, jaką jest sam Bóg
Wcielony, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały i tej najmniejszej,
prawdy o swoim codziennym upadaniu i z grzechów
powstawaniu.
Już drży wiosenne powietrze od śladów skrzydeł Ducha
Świętego, który jak gołębica podczas potopu za czasów
Noego, i nam dzisiaj przynosi do arki Kościoła gałązkę
oliwną na znak Bożego przebaczenia, pojednania i pokoju.
„Wy Go znacie – mówi do nas Jezus – ponieważ u was
przebywa i w was będzie”.
Chcę Go poznawać ciągle na nowo, pragnę być Jego
narzędziem, znakiem Bożego miłosierdzia. Niech przeze
mnie Duch Jezusa jednoczy rozproszone i odnawia oblicze
ziemi, aby „wielka radość panowała w (naszym) mieście”. ks.
Arkadiusz Wuwer

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 kwietnia do 11 maja przez PayPal wypłynęło do
parafii: $7,451.44
Od 10-12 maja 2020 otrzymaliśmy przesłane ofiary:
Spłata długu: $1,784.00
Easter Offering: $260.00
Składka niedzielna: $3,535.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Nabożeństwo majowe

Nabożeństwo majowe jest odprawiane 15
min. 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.

