
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 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. na 12 niedzielę zwykłą 

Pierwsze czytanie: Jr 20,10–13 
Psalm: 69 
Drugie czytanie: Rz 5, 12–15 
Ewangelia: Mt 10,26–33  

 
Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają 
prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, 
pisz o Moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz Mi sprawiają dusze, 
które się  do Mojego milosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich 
życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on 
się dowołuje do Mej litości, ale usprawiedwiam go w niezgłębionym                    
i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia 
sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi milosierdzia Mojego.                  
Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi 
sprawiedliwości Mojej…(1196) 
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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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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 
 

Poniedziałek – 22 czerwca 
8:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 

dniu urodzin Teresy Poczobut 
8:00am +Krzysztof Bernacki  
7:00pm +Mieczysław Marszałek 
 

Wtorek  – 23 czerwca 
8:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji 
7:00pm +Marek Barżykowski w 4 rocz. śmierci 
7:00pm Dziękczynna z okazji urodzin Jasia Gawin 
 

Środa  - 24 czerwca, Narodzenie Jana Chrzciciela 
8:00am Za prafian 
8:00am +John Tran 
7:00pm +Rafał Małyszko i +Daniel Masłowski 
 

Czwartek – 25 czerwca 
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana Cieślak 
7:00pm +Dariusz Machal w 2 rocz. śmierci 
7:00pm +Anna Mikulska 
 

Piątek – 26 czerwca 
8:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Dominika z 

ok. urodzin 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Marii Janson z ok. 

urodzin 
7:00pm ++Filip Skibiński i Wiesław 
 

Sobota – 27 czerwca 
8:00am +Marianna Bargielska w 1 rocz. śmierci 
9:00am +Marian Chlebowicz 
 

13 Niedziela zwykła - 28 czerwca  
6:00pm (sobota) +Marian Wykupił i za zmarłych z rodziny 

Wykupil 
7:00am ++Stanisław Górz i Władysław Komperda 
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Filipa Bratko z ok. 

urodzin oraz dla Anety i Jacka w rocz. ślubu 

12 Niedziela Zwykła - Mt 10,26–33 
Bójcie się! 
Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że w przesłaniach Ojca 
Świętego Jana Pawła II często słyszymy o miłości, 
przebaczeniu, miłosierdziu. Papieskie słowa podnoszą na 
duchu, dodają odwagi. Wydaje się, że zupełnie niespójne z 
jego nauczaniem są słowa wyjęte z dzisiejszej Ewangelii: 
„Bójcie się”. Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że nie są one 
negacją Ewangelii, ale sygnalizują, że dobrze pojęta bojaźń 
też należy do ewangelicznych wezwań. 
Zapewne każdy człowiek doświadcza różnych rodzajów 
bojaźni. Zna dręczące go nieraz obawy. Odbierają one 
człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, tworzą atmosferę 
zagrożeń i odbierają radość życia. Istnieją jednak i takie 
obawy, które człowieka napełniają respektem i szacunkiem 
wobec innych. Wzbudzają też poczucie odpowiedzialności i 
chronią przed destruktywnym „luzactwem”. W takim 
kontekście trzeba odczytać przesłanie Jezusa: „Bójcie się 
raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. 
Jezus wzywa, byśmy bali się Boga, bo tylko On może 
człowieka zbawić lub potępić. Przypomina, że Bóg jest 
Sędzią Sprawiedliwym, nagradzającym i karzącym. Ukazuje 
realizm nieba i piekła jako wiecznej nagrody lub kary. 
Mówiąc o duszy i ciele, podkreśla, że los ostateczny będzie 
udziałem całego człowieka. 
Nauka Objawienia nigdy nie przekreślała potrzeby bojaźni 
Boga. Raczej daje jej liczne przykłady i w końcu zalicza ją do 
spisu darów Ducha Świętego. Bojaźń zaś, jako dar Bożego 
Ducha, nie może człowieka od Boga dystansować, ale ku 
Niemu skłania i przybliża. Stąd nie może ona być pojmowana 
inaczej, jak tylko w kontekście miłości. Bojaźń Boża wpisuje 
się w miłość ku Bogu. Rozumiemy, że człowiek inaczej boi 
się wroga, inaczej zaś kochającego ojca. 
Chrystus w swoim „bójcie się” nie wzbudza w nas obaw 
przed surowością Boga. Raczej ostrzega, byśmy swoim złym 
postępowaniem nie wymusili na Bogu najstraszniejszych 
wyroków. Bóg nie chce potępiać. Jednak szanując wolność 
człowieka, nie cofnie się przed potępieniem, jeśli ten je 
wybierze. Z kolei człowiek nie wybierze potępienia, jeśli jest 
związany z Bogiem więzami miłości. Zatem bojaźń Boża nie 
jest postawą strachu przed Bogiem, chociaż nie może być 

11:00am ++Lucyna, Jan, Nazariusz Malinowscy 
1:00pm +Józef Dudek w 34 rocz. śmierci 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm +Józef Czaczkowski w 15 rocz. śmierci 
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pozbawiona postawy szacunku, pokory, adoracji. Jest więc 
postawą człowieka zatroskanego o to, by umiłowanego Boga 
nie obrazić, by się nie sprzeniewierzyć Jego woli, by Jego 
miłości nie odtrącić, ale ciągle wzrastać w miłości ku Niemu. 
Bojaźń Boża to nie bojaźń wobec Boga, ale bojaźń o 
możliwość utraty Boga. To w gruncie rzeczy bojaźń o losy 
miłości między człowiekiem a Bogiem. Doświadczeni 
własnymi słabościami i grzechami dobrze wiemy, że istotnie 
o te losy trzeba się bać. Wobec takiego widzenia bojaźni 
Bożej ewangeliczne „bójcie się” nie napawa nas strachem 
przed Bogiem, ale wzywa do ożywienia miłości ku Niemu i 
precyzuje sposób miłowania. „Bójcie się” odnoszone do 
obaw o zranienie miłości Bożej uczy, że i ludzie nie powinni 
się siebie bać, ale winni się bać o to, by nikogo nie 
skrzywdzić, nie zranić, nie odtrącić. 
Z dobrze pojętej bojaźni Bożej niech rodzi się bojaźń 
małżonków o miłość wzajemną. Niech dzieci nie boją się kar 
ze strony rodziców, ale niech się boją wyrządzania rodzicom 
przykrości. Niech każda wspólnota jest świadoma, że 
swojego dobrego funkcjonowania nie może opierać na 
strachu, pogróżkach, terrorze. Fundamentem trwałego ładu 
między ludźmi zawsze pozostanie miłość. Przestroga „Bójcie 
się” ma sens, jeśli można nadać jej brzmienie: „Bójcie się, by 
miłość nie wygasła”. ks. Jan Waliczek 
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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. 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... 

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,  

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

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 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.  

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. 

Imieniny ks. Piotra Nowackiego 
28 czerwca, w następną niedzielę ks. Piotr 
obchodzi swoje imieniny. Życzymy Księdzu 
wielu łask Bożych na każdy dzień życia                 
i w pracy w duszpasterskiej. Szczęść Boże! 

http://www.milosierdzie.us

