
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. w  niedzielę Wniebowstąpienia 
 

Pierwsze czytanie: Dz 1,1-11 
Psalm: Ps 47 
Drugie czytanie: Ef 1,17-23 
Ewangelia: Mt 28,16-20  

 

 

Sobota. W czasie nieszporów ujrzałam Pana Jezusa jaśniejącego jako słońce, w 
szacie jasnej - i rzekł do mnie: Niech się raduje serce twoje. I zalała mnie radość 
wielka, i przenikła na wskroś obecność Boża, która jest skarbem 
niewypowiedzianym dla duszy. 
Kiedy został wystawiony obraz, ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił 
duży znak krzyża. W ten sam dzień wieczorem kiedy się położyłam do łóżka, 
ujrzałam, jak ten obraz szedł ponad miastem, a miasto to było założone siatką i 
sieciami. Kiedy Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci, a w końcu zakreślił duży 
znak krzyża świętego i znikł. I ujrzałam się otoczona mnióstwem postaci 
złośliwych i pałających ku mnie wielką nienawiścią. Wychodzily różne groźby z ich 
ust, jednka żadna się nie dotknęła mnie. Po chwili znikło to zjawisko, lecz długo 
nie mogłam zasnąć. (415-416) 
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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 

Wniebowstąpienie Jezusa - 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 
 

Poniedziałek – 25 maja 
8:00am Za parafian 
8:00am +Czesław Laguna 
8:00am +Józef Raniszewski 
8:00am O Boże błogosławieństwo dla rodziny Nowackich i 

Poraszka 
 

Wtorek  – 26 maja 
8:00am +Filip Skibiński i Wiesława 
7:00pm +Stanisława Folcik w 7 rocz. śmierci 
7:00pm +Józef Koszyk w 14 rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna za Janinę Borek z prośbą o wszelkie 

łaski 
 

Środa  - 27 maja 
8:00am +Marianna Bargielska 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Celiny i Jarka w rocz. 

ślubu 
7:00pm +Marian Chlebowicz 
7:00pm +Zofia i Bronisław Greczek z ok. urodzin  
 

Czwartek – 28 maja 
8:00am O Boże błogosławieństwo i  zdrowie dla Mateusza i 

Magdy Więcław 
8:00am O uratowanie małżeństwa 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogdana i 

Jadwigi Pajor 
7:00pm +Mariusz Jakubowski w 2 rocz. śmierci 
 

Piątek – 29 maja 
8:00am +Genowefa Tyszka w 7 rocz. śmierci 
8:00am +Kazimierz Kielek 
7:00pm +Janina Stepien 
7:00pm ++Franciszka i Bogusław Stepek 

Niedziela Wniebowstąpienia Jezusa - Mt 28,16-20 
Nadzieja na niebo 
Liturgia Słowa uroczystości Wniebowstąpienia daje nadzieję 
na niebo. Pierwszym i najważniejszym gwarantem tej nadziei 
jest Chrystus, który „został wzięty do nieba”. Dał też 
Apostołom wiele dowodów, że żyje. Po swoim 
zmartwychwstaniu ukazywał się im wielokrotnie. W 
momencie wniebowstąpienia aniołowie zapewnili uczniów: 
„Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 
widzieliście Go wstępującego do nieba”. 
Nadzieja chrześcijańska, jak wskazuje psalmista, jest 
połączona z radością i oddaniem Bogu chwały, uwielbieniem. 
Przedmiotem tej nadziei jest niebo – przebywanie w chwale 
Trójcy, której zasiadł Syn Boży. To On ma władzę nad 
wszystkim, jest Głową Kościoła. Jak zauważa papież 
Franciszek: „Kiedy Jezus wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca 
Niebieskiego człowieczeństwo – nasze człowieczeństwo – 
które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie 
porzuci. Jak kotwicę, utkwijmy naszą nadzieję w tym 
człowieczeństwie umieszczonym w niebie po prawicy Ojca 
(por. Ef 2, 6). Niech ta nadzieja będzie dźwignią życia nas 
wszystkich! Nadzieja, która wspiera nas zawsze, aż do 
ostatniego tchnienia” (Fatima, 13.05.2017). 
Każdy człowiek potrzebuje nadziei, by posiadać Boga. 
Chrześcijanin, dla którego sytuacja nigdy nie jest 
beznadziejna, wezwany jest do tego, aby „wypłynąć na 
głębię” i, poznając oblicze Chrystusa, ciągle na nowo 
„przekraczał próg nadziei”. W tym kontekście znamienne jest 
stwierdzenie św. Jana Pawła II: „Jest rzeczą bardzo ważną, 
ażeby przekroczyć próg nadziei, nie zatrzymywać się przed 
nim, ale pozwolić się prowadzić” (Przekroczyć próg nadziei, 

 

Sobota – 30 maja 
8:00am +Jan Małyszko 
8:00am +Jan Kardasz 
9:00am +Marianna i Józef Helińscy 
 

Zesłanie Ducha Świętego - 31 maja  
6:00pm (sobota) O Boże 

błogosławieństwo i  opiekę 
Matki Bożej dla Davida  

 i Sebastiana z ok. urodzin 
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Jana Górz 
9:00am +Zyta Majka, ++Wojciech i Stanisława Piasecki 
11:00am O owoce i dary Ducha Św. dla dzieci i wnuków 
1:00pm +Stanisław Kaszuba w 16 rocz. śmierci 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 
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Lublin 1994, s. 163.). W ujęciu biblijnym nadzieja jest więc 
pragnieniem, które kieruje nas ku szczęściu. Nadzieja 
zawiera w sobie odwagę istnienia i działania, połączoną z 
akceptacją ryzyka w życiu, z cierpliwym znoszeniem trudu i 
bólu, niecofaniem się nawet przed śmiercią. W świetle Biblii 
nadzieja realizuje się więc w trzech krokach, jakby w trzech 
wątkach: obietnicy, próby i spełnienia. 
Wydaje się, że dziś nadzieja jest z jednej strony najbardziej 
nieodzowna, ponieważ stanowi dla człowieka moc pośród 
cierpień, doświadczeń i przeciwieństw. Gwarantem tej 
nadziei jest Jezus Chrystus, który do końca umiłował, czemu 
dał wyraz w Eucharystii. Z drugiej jednak strony nadzieja 
wydaje się najbardziej zagrożona przez odrzucanie Jezusa 
Chrystusa i Jego dzieła zbawczego: obojętność wobec 
Zmartwychwstałego, słowa Bożego, brak modlitwy, życia 
sakramentalnego i stanu łaski uświęcającej. Zamknięcie na 
Jezusa powoduje zamknięcie na niebo. 
Nadzieja na niebo, do którego nikt z nas nie może wejść 
wyłącznie o własnych siłach, wynika z przyjęcia w swoim 
życiu Jezusa, który „jak Brat starszy nas prowadzi do radości 
swego Ojca”. Nie jest to ucieczka od świata, ani jego 
odrzucenie. Tej nadziei nie można sprowadzić wyłącznie do 
aktywności w porządku doczesnym. Pozwala natomiast iść 
do tych, „którzy się źle mają” i być wśród nich apostołami 
Bożej, uzdrawiającej miłości. Może nas też pobudzić do 
dawania w codziennym życiu godnej odpowiedzi na 
niezmierzoną miłość Boga, zarówno przez „święty niepokój”, 
jak i realizm. ks. Leszek Smoliński 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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... 

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 13 do 18 maja  otrzymaliśmy przesłane ofiary: 
Spłata długu: $2,070.00 
Pledges: $140.00 
Składka niedzielna: $6,599.00 
 

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. 

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. 7pm, w sobotę o 8am. W niedzielę o 
godz. 9am i 11am - Msza św. dla dzieci. 

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 

http://www.milosierdzie.us
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