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:
• regularnie 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 Boże Ciało

Pierwsze czytanie: Pwt 8,2-3.14b-16a
Psalm: 147B
Drugie czytanie: 1 Kor 10,16-17
Ewangelia: J 6,51-58

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

To głębsze poznanie Boga daje mi zupełną swobodę i wolność duchową,
a w ścisłym zjednoczeniu z Nim nic mi przeszkodzić nie może, nawet moce
anielskie nie są w stanie. Czuję, że jestem wielka, kiedy jestem zjednoczona
z Bogiem. Co za szczęście mieć świadomość Boga w sercu i żyć w ścisłej z Nim
zażyłości.
Kiedy przyszła procesja z Borku do nas i nieśli Go do schowania w naszej kaplicy
- wtem usłyszałam głos z Hostii: Tu jest Moje odpocznienie. W czasie
błogosławieństwa dał mi Jezus poznać, że niedługo nastąpi tu uroczysta chwila
na miejscu tym. - Upodobałem sobie w sercu twoim i nic Mnie nie powstrzyma
w udzielaniu łask tobie. Ta wielkość Boża zalewa duszę moją i tonę w Nim,
i niknę, i gubię się w Nim, rozpływając się w Nim… (1135-1136)
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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
3:30pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marii i Mieczysława w 29 rocz. ślubu
8:00pm ++Jan, Irena, Robert Matuszczak i Robert Kamiński
oraz Regina Matuszczak
Poniedziałek – 15 czerwca
8:00am Za parafian
7:00pm +Janina Jakimek i +Marian Świerzewski
Wtorek – 16 czerwca
8:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Sylwii i Grażyny Faszczewski
7:00pm +Bożena i Stefan Wieczorek
Środa - 17 czerwca
8:00am ++Katarzyna i Stanisław Turała oraz córka Maria
7:00pm +Władysław Komperda
Czwartek – 18 czerwca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Melani i Marysi w dniu
urodzin
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Jonah w 3
rocz. ślubu
Piątek – 19 czerwca, Najśw. Serca Pana Jezusa
8:00am +John Manshein
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Danuty i Henryka Kuczyńskich w 45 rocz. ślubu
7:00pm +Kazimierz Przybylski
Sobota – 20 czerwca
8:00am +Maria Przednowek w 3 rocz. śmierci
9:00am For a healthy pregnancy and childbirth for Grace
and Markus
12 Niedziela zwykła - 21 czerwca
6:00pm (sobota) +Joanna Fila

6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Beaty i
Krystiana Świerc w 40 rocz. ślubu
7:00am +Edmund Nowacki i +Feliks Lewandowski
9:00am +Józef Dziadkowiec i +Jan Mucha
11:00am W intencji Ojców
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marka z ok.
27 rocz. ślubu
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm +Kazimierz Kielek

Niedziela Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Boże Ciało - J 6,51-58
Być dobrym jak chleb

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi
Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Wówczas koncentruje
się na Eucharystii jako na pamiątce śmierci i
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz na zapowiadanej
przez Jezusa ofierze. Uroczystość Bożego Ciała skupia nas
na Eucharystii jako uczcie i trwałej obecności w
Najświętszym Sakramencie. Od XIII wieku Kościół obchodzi
osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły
Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką ustanowienia dzisiejszego święta była św.
Julianna z Cornillon (1193-1258). W roku 1245 doznała
objawień, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego
święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus
wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. W 1246 roku odbyła się
pierwsza procesja eucharystyczna, a w 1264 roku
uroczystość Bożego Ciała wprowadził do Rzymu papież
Urban IV.
Ewangelia przypomina nam cudowne rozmnożenie chleba
dla tłumów oraz słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Wy
dajcie im jeść”. Wezwanie to pozostaje aktualne i w naszych
czasach. Zbawiciel przychodzi do ludzi, by zaspokoić głód
miłości, głód prawdy, głód braterstwa, głód zwycięstwa nad
śmiercią. To zobowiązuje nas wszystkich do tego, abyśmy
często i w sposób godny przyjmowali Komunię Świętą i
stawali się „dobrzy jak chleb” dla tych, z którymi utożsamia
się Chrystus. Chodzi szczególnie o cierpiących i
opuszczonych.
Komunia łączy nas zarówno z Chrystusem, jak również z
braćmi i siostrami. „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest
udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb,
przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem
bierzemy z tego samego chleba”. Chrystus jest jeden; jedno
jest też Jego Ciało. Skutkiem zaś udziału w łamaniu chleba
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staje się jedność wyznawców Chrystusa. W Eucharystii
Jezus oddaje Ojcu w imieniu wszystkich ludzi swoją
bezgraniczną miłość. Nie jest to już tylko obrzęd, ale znak
nieskończonej miłości. Ta miłość musi rodzić życie. Dlatego
Jezus zmartwychwstaje i ożywia tych, którzy Go przyjmują.
Dziś, kiedy przyszliśmy, by wyznać naszą wiarę w realną
obecność Chrystusa w Eucharystii, warto zadać sobie kilka
pytań: czy wierzę w obecność Chrystusa pod postaciami
Chleba i Wina? Jaka relacja łączy mnie z Jezusem? Jak
często karmię się Komunią, pokarmem pielgrzymów w
drodze, który daje nieśmiertelność? Przecież od sposobu
naszego udziału w Eucharystii zależy jakość naszych relacji
nie tylko z Bogiem, ale także z naszymi bliźnimi. To w Niej
Chrystus spełnia swoją zapowiedź paschalną: „Jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Pragnie, aby każdy z nas dostrzegł Jego żywą obecność, a
zgromadzenie eucharystyczne przeżywać jako osobowe
spotkania z Nim – w Nim zaś z każdym istniejącym
człowiekiem.
Panie Jezu Chryste, nadziejo chwały, […] Ciebie poznajemy
obecnego w Kościele i w Sakramencie Eucharystii, który
nam w darze zostawiłeś. Kiedy sprawujemy Świętą
Wieczerzę i przyjmujemy chleb życia i kielich zbawienia,
ożywa świadomość Twojej obecności, która popycha nas do
kontynuowania Twojej zbawczej misji w świecie (Modlitwa za
51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Cebu na
Filipinach, 24 – 31.01. 2016). ks. Leszek Smoliński

polubienia: „Parafia Miłosierdzia Bożego w Lombard".
Na stronie, www.milosierdzie.us istnieje możliwość
finansowego wspierania naszej parafii. Pod zakładką
"DONACJE" przez PayPal możemy przesyłać swoje

ofiary.
Donacja przez PayPal wpłacona od 10 maja do 9
czerwca: $5,845.00.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Nabożeństwo czerwcowe

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

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.

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

Znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarce
na FB Parafia Miłosierdzia Bożego w
Lombard. Umieszczamy też inne
informacje, zdjęcia i filmy. Zapraszamy do

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.


Alby komunijne
Od 15 lipca - prosimy rodziców o zgłoszenie się do
krawcowej do przymiarki lub odbiór alby komunijnej dziecka;
pani Elżbieta,(847)220 2818,

