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. na 13 niedzielę zwykłą

Pierwsze czytanie: 2 Krl 4,8–12a.14–16a
Psalm: 89
Drugie czytanie: Rz 6,3–4.8–11
Ewangelia: Mt 10,37–42

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

Dziś spotkała mnie wielka przykrość od pewnej osoby, czyli przez pewną
świecką osobę. Osoba ta na podstawie jednej rzeczy prawdziwej, mówiła wiele
rzeczy zmyślonych, a ponieważ wzięto te rzeczy wszystkie za prawdziwe i
rozniesione je po całym domu; kiedy doszło do uszu moich, ścisnęło mi się
serce - jak można nadużywać cudzej dobroci? Ale postanowiłam sobie ani
jednego słowa nie wypowiedzieć na swoją obronę, a tej osobie okazywać
jeszcze większą dobroć. Lecz, aby znieść to spokojnie, spostrzegłam, że sił
mam za mało, ponieważ przeciągało się to na tygodnie. Kiedy widzę, że się
burza zrywa, a wiatr zaczyna sypać prosto w oczy piasek, poszłam przed
Najświętszy Sakrament i rzekłam do Pana: Jezu, proszę Cię o moc Twej łaski
posiłkującej, bo czuję, że nie dam rady w tej walce. (1150)
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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
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
Poniedziałek – 29 czerwca, św. Piotra i Pawła
8:00am O Boże błogosławieństwo dla ks. Piotra Nowackiego
z ok. imienin
7:00pm +Paweł Sikora
Wtorek – 30 czerwca
8:00am Za parafian
7:00pm +Jan Małyszko
Środa - 1 lipca
8:00am +Janina Kania w 3 rocz. śmierci
7:00pm ++Katarzyna i Franciszek Małecki oraz +Stanisław
Jałowiec
Czwartek – 2 lipca
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Ewy Janiszewskiej z
ok. 50 urodzin
7:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Moniki i Michała Budz w 4 rocz. ślubu
Piątek – 3 lipca, I piątek miesiąca
8:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę
Matki Najświętszej dla Ryszarda z ok. 70 urodzin
7:00pm ++Andrzej i Jolanta Mulica
Sobota – 4 lipca, I sobota miesiąca
8:00am Dziekczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i
opiekę Matki Bożej dla Zofii i Jana Badzioch w 50 rocz.
ślubu
9:00am O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Ethan
14 Niedziela zwykła - 5 lipca
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
rodziny Piotra i Ewy Lakomy
9:00am ++Stanisław i Teresa Otfinowscy
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Ameli Mazur w 2
rocz. urodzin

1:00pm ++Anna i Władysław Szpak
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm O powołania kapłańskie i zakonne

13 Niedziela Zwykła - Mt 10,37–42
Prorok naszych czasów

Przeglądałem wczoraj zdjęcia z wizyty Ojca św. w czerwcu
roku 1999. Uderza to, że na spotkaniach z papieżem było
bardzo wielu ludzi młodych, więcej – tak mi się zdaje – niż w
latach poprzednich. A na pewno o wiele więcej, niż w czasie
pierwszej pielgrzymki przed 20 laty. Postać papieża –
niemłodego już człowieka, schorowanego – kontrastowała
bardzo z tymi tysiącami młodych ludzi. Dlaczego oni go
słuchają?
A co papież ma im do powiedzenia? Rzeczy najprostsze –
widać, że najpotrzebniejsze: mówi o miłości, o Bogu który
jest ojcem i miłością, mówi o sprawach codziennych.
Wspomina kremówki i swoje koleżanki z gimnazjum,
wspomina wadowickich Żydów, ogłasza świętymi bardzo
zwyczajnych a jednak niezwyczajnych ludzi. Czy warto dla
tych spraw najprostszych organizować taką i tak kosztowną
imprezę? – zarzucają nam niewierzący. Odpowiedź dało
owych ponad 10 milionów ludzi, w większości młodych,
którzy w tym „referendum” podjęli trud pielgrzymowania.
Odpowiedź brzmi: tak, warto było.
Szczególne wyznanie złożyli mieszkańcy Górnego Śląska,
którzy w ciągu kilku godzin potrafili przybyć w liczbie pół
miliona na niespodziewaną, krótką wizytę Jana Pawła II w
Gliwicach. Kogo witali? Odpowiedź odnajdujemy w
czytaniach dzisiejszej Mszy. Witali proroka: „Pewnego dnia
prorok Elizeusz przechodził przez Szunem...” 1 czytanie to
migawka z bogatej historii proroka Elizeusza (IX wiek przed
Chr.) – jednego z wielu posłanych przez Boga. Byli wśród
nich ludzie bardzo różni: wykształceni – i analfabeci.
Arystokraci – i prości pasterze. Związani od dzieciństwa ze
świątynią – i oderwani w dojrzałym wieku od prozaicznych
zajęć. Posłani, by gromić i karcić – posłani, by nieść
pociechę i budzić nadzieję. Wielcy cudotwórcy – i ci, co to
mieli za oręż jedynie słowo.
Czy Jezus jest prorokiem? – Tak. Istotą prorockiego
posłannictwa jest przemawianie w imieniu Boga. A On to
właśnie czynił: „walczył” słowem. I zadziwiał nie tylko cudami,
ale i słowem: „Tłumy zdumiewały się, uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie” –
opowiada ewangelista (Mt 7,28).
Uczniowie Jezusa podjęli posłannictwo swego Mistrza –
proroka nad prorokami. Treść głoszonego przez nich orędzia
była tak nowa, inna, zaskakująca – że stare słowo „prorok”
stało się za ciasne. Dlatego przylgnął do nich tytuł apostołów.

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD
Odeszło z tego świata Dwunastu, ale Ewangelia głoszona
jest dalej. Głosi ją Kościół – wspólnota tych, którzy uwierzyli
Jezusowi i w Jezusa: Chrystus powstał do nowego życia, a
więc i my „umieramy dla grzechu, aby żyć dla Boga” – to
słowa apostoła Pawła z 1 czytania.
„Umrzeć dla grzechu” – z tego nakazu wyrasta moralna
nauka Kościoła. – Nauka? Więcej niż nauka – stawianie
wymagań, formułowanie zasad i norm moralnych. Nazywanie
zła grzechem, dobra zaś cnotą. „Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje. Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie
posłał” - mówi Jezus. W innym miejscu Ewangelii Jezus
mówi: „Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną
gardzi” (Łk 10,16). Słuchać, słuchać... i usłyszeć – to nie to
samo. Usłyszeć, zrozumieć, pojąć i dostosować swoje
sumienie, swoje życie – to jeszcze co innego.
Ojca świętego słuchały miliony. Ilu pojęło jego wołanie? Ilu z
nas przyjęło jego napomnienia i zachęty? Prorok naszych
czasów – Ojciec święty. Nie dlatego, że jest naszym
rodakiem. Dlatego, że pełni posłannictwo Kościoła, a Kościół
pełni posłannictwo Boga samego. W samym centrum orędzia
Kościoła odnajdujemy nadzieję, która nie jest tanią obietnicą
„jakoś to będzie”. Nadzieja Ewangelii i Kościoła jest nadzieją
wymagań – trudnych, choć zwyczajnych i codziennych.
Także takiej codziennej dobroci i gościnności, jaką wykazała
się owa niewiasta z czasów proroka Elizeusza. Gdy nie
braknie posłuszeństwa wobec napomnień proroka
wszystkich czasów, gdy nie braknie dobroci i miłości na
codzień, wtedy i nas Bóg zaskoczy swoimi darami. Jak ową
szunemitkę. ks. Tomasz Horak

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.

Modlitwa w intencji beatyfikacji sługi Bożego
kard. Augusta Hlonda

Bierzmowanie

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

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.

Imieniny ks. Piotra Nowackiego

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

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,

