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 niedzielę Zesłania Ducha Św.

Pierwsze czytanie: Dz 2,1–11
Psalm: Ps 104
Drugie czytanie: 1 Kor 12,3b–7.12–13
Ewangelia: J 20,19–23

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

Kiedy się zbliżyłam do ołtarza i zaczęłam rozważać mękę Pana Jezusa, w tej
chwili ból straszny zalał mi duszę z powodu niewdzięczności tak wielkiej liczby
dusz, które w świecie żyją, ale szczególnie bolała mnie niewdzięczność dusz
szczególnie przez Boga wybranych. Nie ma tu wyobrażenia ani porównania. Na
widok tej niewdzięczności najczarniejszej czułam, jakoby mi się rozdało serce
moje, padły mi zupełnie siły fizyczne i uapdłam na twarz, nie tając głośnego
płaczu. Ile razy wspomniałam na wielkie miłosierdzie Boże i na niewdzięcnzość
dusz, tyle razy ból przebijał serce moje, i zrozumiałam, jak to bardzo rani
najsłodsze Serce Jezusa. Z gorącym sercem odnowiłam akt swój ofiarownaia się
za grzeszników. (384)
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8:00am +Helena Grzesik w 2 rocz. śmierci
7:00pm ++Marianna i Zenon Rychel
Intencje mszalne będą odprawiane przez księży bez udziału ludzi

Zesłanie Ducha Świętego - 31 maja
7:00pm (sobota) O Boże
błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Davida
i Sebastiana z ok. Urodzin
7:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi
dla rodziny Smoter
7:00pm (sobota) o Boże błogosławieństwo, zdrowie, i
opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla Nicoli
Przybycień z ok.18 urodzin
7:00pm (sobota) +Kazimierz Kielek
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
Poniedziałek – 1 czerwca
8:00am Za parafian
8:00am ++Stefania i Stanisław Sołtys
7:00pm +Janina Drozda w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Edward Cieślik w 29 rocz. śmierci
Wtorek – 2 czerwca
8:00am +Kazimierz Kielek
8:00am ++Tekla i Franciszek Romańczyk
7:00pm +Jan Osowski w 1 rocz. śmierci
7:00pm ++Janina, Franciszek, Zenon, Irena i Czesław
Wojda

Środa - 3 czerwca
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Bogdana i Jurka z rodzinami
8:00am ++Eufrozja i Józef Targosz
7:00pm +Ryszard Kowalczyk
7:00pm +Stanisław Bysiek w 2 rocz. śmierci
Czwartek – 4 czerwca
8:00am +Maria Merchut w 10 rocz. śmierci
8:00am +Michalina Żelasko w 1 rocz. śmierci
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzbne
łaski dla Mateusza Pajor
7:00pm +Paweł Sikora
Piątek – 5 czerwca, I piątek miesiąca
8:00am +O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jurka i
Bogdana z rodzinami
8:00am ++Helena i Stanisław Kowalski

Sobota – 6 czerwca, I sobota miesiąca
8:00am ++Leokadia i Aleksander Łakomy
8:00am +Kazimierz Kielek
9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski la Janiny
Szkaradek z ok. urodzin
Niedziela Świętej Trójcy - 7 czerwca
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Ks. Władysław i brat Jakub Giemza
9:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Jadzi i Marka Piaseckich w rocz. śubu
11:00am ++Czesława i Henryk Karczewscy oraz +Jan
Kardasz w 30 dni po śmierci
1:00pm
3:30pm Intencje zbiorowe
7:00pm +Tomasz Kubiec

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - J 20,19–23
Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście!

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego powróćmy myślą
do 7 czerwca 1991 roku. Na zakończenie Eucharystii,
sprawowanej w Płocku, św. Jan Paweł II powiedział
wówczas do zgromadzonych:
„Drodzy bracia i siostry, do wszystkich mówię słowa
Apostoła: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też
są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we
wszystkich” (1 Kor 12, 6). Niech każdy odnajdzie się w tych
słowach, niech każdy strzeże swojego daru, swojego
charyzmatu i według niego działa w Kościele, według niego
działa też dla dobra tej wielkiej wspólnoty, jaką jest nasza
Ojczyzna. „Bogu dziękujcie (...). Ducha nie gaście!”
Papież wezwał w ten sposób swoich rodaków do
wdzięczności Bogu oraz otwarcia na Ducha Świętego. I
pokazał, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy
mocy z wysoka, aby blask zmartwychwstałego Pana mógł
przedrzeć się przez ciemności naszej duszy.
Francuski noblista Henryk Bergson napisał, że istnieją dwa
źródła religii. Pierwsze to wnętrze człowieka, gdzie dokonuje
się spotkanie z Bogiem; drugie - to społeczeństwo ze swoimi
wzorcami moralnymi, autorytetami i opiniami. Otóż w
naszych czasach to drugie źródło zanika, gdyż
społeczeństwo zdaje się mieć coraz większą alergię na
sprawy Boże. Wielu teologów wypowiada się wręcz, że
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żyjemy w czasach neopogańskich. O wyznaniu decydują już
nie wpływy kulturowe, lecz osobiste nawrócenie. Przypomina
to czasy pierwszych chrześcijan. I tak jak wówczas
niesprzyjający był dla nich układ społeczny i kulturowy, tak
dzisiaj przychodzi nam z pomocą Duch Święty. Jak obiecuje
Pismo: „gdzie się rozprzestrzenił grzech, tam się szczególnie
rozlała łaska”.
Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że obdarzeni życiem
nadprzyrodzonym będą nie ci, którzy żyją zgodnie z duchem
czasów, ale ci, którzy żyją według Ducha: „Ci bowiem, którzy
żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś,
którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch.
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś
Ducha – do życia i pokoju”.
Wiara, jak i życie ludzkie w ogóle, potrzebuje wspólnoty.
Wspólnotą, którą kieruje w niewidzialny sposób Duch Święty,
i którą obdarza On swoimi darami, jest Kościół. Jak głosi
pierwszy wpis, którego dokonał pisarz Henryk Sienkiewicz w
księdze pamiątkowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku,
„Kościół jest stróżem przeszłości piastunem teraźniejszości i
siewcą przyszłości”.
Chrześcijanin to człowiek, który żyje we wspólnocie Kościoła
i pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Głos tego
Nauczyciela dociera do niego z głębi sumienia i nauczania
Kościoła. Pomaga też iść za wolą Bożą, gdy trzeba dokonać
wyboru. Bóg „nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie
spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez
obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską,
stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”. 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.
7pm, w sobotę o 8am. W niedzielę o godz.
9am i 11am - Msza św. dla dzieci. 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 19 do 27 maja otrzymaliśmy przesłane ofiary:
Spłata długu: $1,460.00
Pledges: $85.00
Składka niedzielna: $3,609.00
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Nabożeństwo czerwcowe

Nabożeństwo
czerwcowe
jest
odprawiane 15 min. przed Mszą św.
Zapraszamy na wspólny śpiew Litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

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.

