
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 potrze-
bują zaświadczenia, aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamiesz-
kania 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 Trójcy Świętej 
 

Pierwsze czytanie: Wj 34,4b–6.8–9 
Psalm: Dn 3 
Drugie czytanie: 2 Kor 13,11–13 
Ewangelia: J 3,16–18  

 

 

Pan Bóg daje łaski dwoma sposobami: przez natchnienia i oświecenia. Jeżeli pro-
simy o łaskę, Bóg ją da, ale chciejmy ją przyjąć; ale aby ją przyjąć, trzeba zapar-
cia. Miłość nie polega na słowach ani na uczuciach, ale na czynie. Jest to akt woli, 
jest to dar, czyli darowanie; rozum, wolę, serce - te trzy władze musimy ćwiczyć w 
czasie modlitwy. Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w Nim żyć. Je-
żeli nie rozłączę się z krzyżem, wtenczas okaże się we mnie Ewangelia. Wszyst-
kie moje niedostatki uzupełnia Jezus we mnie - Jego łaska, która działa nieustan-
nie. Trójca Święta udziela mi swego życia w obfitości przez dar Ducha Świętego. 
Trzy Boskie osoby we mnie mieszkają. Bóg, jeżeli kocha, to całym sobą, całą mo-
cą swej istoty. Jeżeli mnie tak Bóg ukochał, cóż ja na to - ja, oblubienica Jego? 
(392) 
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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 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-06-07
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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 Kar-

dasz w 30 dni po śmierci 
1:00pm +Marian Babiarz 
3:30pm Intencje zbiorowe 
7:00pm +Tomasz Kubiec 
 

Poniedziałek – 8 czerwca 
8:00am Za parafian 
8:00am +Kazimierz Kielek 
7:00pm +Zofia Bożek w 4 rocz. śmierci 
7:00pm O szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki 
 

Wtorek  – 9 czerwca 
8:00am O Boże błogosławieństwo w 31 rocz. urodzin syna 
8:00am O Boże błogosławieństwo oraz zdrowie dla Lidii Ro-

ussos 
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji 

i Adama z ok. jubileuszu ślubu 
7:00pm +Weronika Święch w 6 rocz. śmierci 
 

Środa  - 10 czerwca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgosi i 

Pola Heilman 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
7:00pm +Sabina Bajerlein w 11 rocz. śmierci 
7:00pm +Stanisław Gil  
 

Czwartek – 11 czerwca, św. Barnaby Ap. 
8:00am +Antoni Przeklasa w dniu urodzin 
8:00am +O Boże błogosławieństwo dla Grace i Sylwii Fasz-

czewski oraz dla Ani Heilman 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogsławieństwo dla 

Kazimiery i Andrzeja Luszczek z ok. 15 rocz. ślubu 
7:00pm ++Felicja i Bolesław Pucel 
 

Piątek – 12 czerwca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie Margaret Heil-

man 
8:00am +Tomasz Lisicki w 23 rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Dominka Jabłońskiego z ok. 20 urodzin 
7:00pm +Zofia Bukowski w miesiąc po śmierci 
 

Sobota – 13 czerwca, św. Antoniego z Padwy 

Niedziela Świętej Trójcy - J 3,16–18 
Podglądać Boga od środka 
Bóg tak ukochał świat… To sama esencja Ewangelii, podsta-
wowy przekaz ewangelizacyjny na nasze dziś. 
Bóg ukochał świat. Udowodnił to, ofiarowując za nas własne-
go Syna. Zbawienie już się dokonało. Stajemy się jego 
uczestnikami przez prosty akt wiary. Czy rzeczywiście pro-
sty? Potrzeba do tego jeszcze zaufania, że jest możliwa mi-
łość bez stawiania warunków. 
Bóg ukochał świat i ukochał mnie, ale czy ukochał także sie-
bie? Czy możemy podglądać Boga od środka? Nie ulega 
wątpliwości, że skoro On nas kocha, to gdzieś w Jego środku 
ta miłość też musi być. Przecież „z pustego i Salomon nie 
naleje”. Przeczuwamy, że w Bogu musi być wiele miłości, 
skoro aż się przelała, i tak stało się stworzenie, a potem od-
kupienie, dzięki któremu otrzymaliśmy klucze do mieszkania 
w niebie. 
Jeśli jest w Nim miłość, to musi też być jakaś relacja. Trudno 
nam, ludziom, zrozumieć miłość, jeśli nie byłoby kogoś, kogo 
można by kochać! A więc Bóg nie jest sam, skoro jest w Nim 
miłość. Tak też wierzymy i wyznajemy: Bóg istnieje w trzech 
osobach, którymi są Ojciec, Syn i Duch Święty. Skoro są 
różne osoby, to jest też miejsce na miłość. Bóg to nieustan-
nie ożywiona miłością relacja trzech Boskich Osób połączo-
nych w jedno naturą jednego i jedynego Bóstwa. 
Miłość to dawanie i branie. Niektórym ludziom trudno się da-
je, innym znowu trudno przyjmować. W konsekwencji utyka-
my w naszych ludzkich zmaganiach o to, aby pięknie kochać, 
aby kochać bezwarunkowo. Ojciec, Syn i Duch Święty prze-
kazują sobie siebie we wzajemnym oddaniu, oddając wszyst-
ko i wszystko przyjmując. Jedność serca i ducha – powie-
dzielibyśmy po ludzku – niedościgniony wzór miłości. Naj-

8:00am ++Franciszek i Michalina Bukowski 
9:00am +Mieczysław Bronowicki 
 

Boże Ciało - 14 czerwca  
6:00pm (sobota) ++Kunegunda i Stanisław Borek w rocz. 

śmierci 
7:00am ++Krystyna i Jan Świerc 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Marka z ok. urodzin 
11:00am ++Maria i Stanisław Wiatr 
1:00pm Intencje zbiorowe 
Procesja 
8:00pm ++Jan, Irena, Robert Matuszczak i Robert Kamiński 

oraz Regina Matuszczak 
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większym wyzwaniem od wieków pozostaje jednak dla czło-
wieka miłość nieprzyjaciół. I w tym względzie szczególnie 
Bóg wyprzedza człowieka. Tak bowiem Bóg Ojciec umiłował 
świat, że poświęcił swojego jedynego Syna, aby każdy mógł 
mieć życie wieczne. Posłał Go nie po to, aby świat potępić, 
lecz, wręcz przeciwnie, aby zbawić! Dzieje się to przez moc 
Ducha Świętego z pokolenia na pokolenie. 
Teologowie próbowali używać różnych obrazów, aby przed-
stawić wewnętrzne życie Boga. Dla przykładu przypomnijmy 
obraz Trójcy jako koniczyny o trzech liściach św. Patryka. Na 
dobre zadomowiła się w naszej świadomości także ikona 
Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa, przedstawiająca trzy po-
stacie siedzące przy stole. 
Na tyle tylko to duchowo-rozumowe „łamanie sobie głowy” 
pozwala nam zajrzeć w intymność naszego Boga. To dobrze, 
że nie potrafimy więcej wypatrzeć, bo i wśród ludzi miłość ma 
prawo do intymności i obnażanie jej budzi raczej zdegusto-
wanie niż zachwyt. Pozwólmy więc Bogu na Jego tajemnice! 
Pozwólmy Mu być Miłością! o. Andrzej Jastrzębski OMI 
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Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda 
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, 
że dałeś naszej Ojczyźnie kard. Au-
gusta Hlonda, biskupa i Prymasa Pol-
ski, wielkiego i żarliwego czciciela 
Niepokalanej Dziewicy, Matki Twoje-
go Syna i naszej Matki oraz, że uczy-
niłeś go troskliwym ojcem i opieku-
nem Polonii zagranicznej. Racz 
wzbudzić i w moim sercu gorącą mi-
łość 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... 

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 Szko-

ły 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. 

Nabożeństwo czerwcowe 
Nabożeństwo  czerwcowe jest od-
prawiane 15 min. przed Mszą św. 
wieczorną. Zapraszamy na wspólny 
śpiew Litanii do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa.  

Znajdź naszą parafię na facebook 
Znajdziesz nas wpisując w wyszuki-
warce na FB Parafia Miłosierdzia 
Bożego w Lombard. Umieszczamy 
też inne informacje, zdjęcia i filmy. 
Zapraszamy do polubienia: „Parafia 
Miłosierdzia Bożego w Lombard". 

Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość fi-

nansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką 

"DONACJE"  przez PayPal możemy przesyłać swoje 
ofiary.  
 
Od 28 maja do 1 czerwca otrzymaliśmy przesłane 
ofiary: 
Spłata długu: $4,548.00 
Pledges: $180.00 
Składka niedzielna: $1,376.00 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  
Bóg zapłać! 

Biuro parafialne 
W okresie wakacyjnym (od 1 czerwca do 30 sierpnia) biuro 
parafialne jest czynne tylko telefonicznie - od poniedziałku do 
czwartku w godz. 10am - 3pm. 
Prosimy dzwonić, by załatwiać sprawy lub prosimy o email: 
parafia@milosierdzie.us. 

http://www.milosierdzie.us

