
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 
Komisja Oświatowo - Katechetyczna: 

Czytania na Mszę św. na 14 niedzielę zwykłą 
Pierwsze czytanie: Za 9,9–10 
Psalm: 145 
Drugie czytanie: Rz 8,9.11–13 
Ewangelia: Mt 11,25–30  

 

Nie jest to rzecz łatwa znosić wesoło cierpienia, a zwłaszcza niewinne. Natura 
zepsuta burzy się, i choć wola i rozum są wyższe ponad cierpienie, bo są w 
stanie czynić dobrze tym, co im zadają cierpienie, to jednak uczucie robi dużo 
hałasu i jak duch niespokojny nbapada na wolę i rozum; lecz gdy widzi, że samo 
nic nie może - cichnie i poddaje się rozumowi i woli. Jak straszydło jakieś wpada 
do wnętrza i robi wiele hałasu, chcieć tylko je posłuchać, kiedy jest nie w karbach 
woli i rozumu.  (1152) 
Kiedy się modlitlam przed Najświętszym Sakramentem, nagle ustąpiło mi 
cierpienie fizyczne i  głos w duszy: Widzisz, że mogę ci dać wszystko w jednej 
chwili, Mnie nie krępują żadne prawa. (1153) 
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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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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 
 

Poniedziałek – 6 lipca 
8:00am Za parafian 
7:00pm ++Bożena i Stefan Wieczorek 
 

Wtorek  – 7 lipca 
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii 
7:00pm +Wojciech Zakarzecki 
 

Środa  - 8 lipca 
8:00am O Boże błogosławieńsltwo i zdrowie dla Haliny i 

Jana Grzybowskich z rodziną 
7:00pm +Romualda Wysocka w 2 rocz. Śmierci 
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kasi 
 

Czwartek – 9 lipca 
8:00am +Wacław Krasiński 
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Julii Makarczuk w 13 

rocz. urodzin 
 

Piątek – 10 lipca 
8:00am +Kazimierz Kielek 
7:00pm +Józef Święch 
 

Sobota –11 lipca 
8:00am O Boże błogosławieństwo w 5 rocz. ślubu dla 

Magdaleny i Damiana Rechul i ich rodizny 
9:00am Dziękczynna za otrzymane łąski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo dla Dawida z ok. 21 urodzin 
 

15 Niedziela zwykła - 12 lipca  
6:00pm (sobota) +Halina Bukat 
7:00am +Jan Grant z ok. imienin 
9:00am ++Jakub i Zofia Piasecki 
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Lucjano Giovanazzi 
1:00pm O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Anielki, Filipka i ich mamy Magdaleny z ok. urodzin 
3:30pm Intencja zbiorowa 
8:00pm +Wojciech Zakarzecki 

14 Niedziela Zwykła - Mt 11,25–30 
Lekcja pokory 
„Jasiu, nie bądź taki ważny” napisał do siebie w «Dzienniku 
duszy» Jan XXIII. Ważniactwo, wysokie mniemanie o sobie 
czy chorobliwe wręcz przeczulenie na punkcie własnej 
osoby, to dosyć powszechnie występujące schorzenie 
osobowości. Człowiekowi potrzebna jest akceptacja z 
zewnątrz. Potrzebna też jest samoakceptacja. Jednocześnie 
jednak jest mu potrzebne poznawanie prawdy o sobie 
samym, aby przypadkiem samoakceptacją nie ogarnął owej 
schorzałej części osobowości. Ta zaś winna być określona i 
poddana uzdrawiającej mocy Chrystusa oraz ustawicznej 
pracy nad sobą. W przeciwnym razie prowadzi człowieka do 
pychy, do samouwielbienia i samoubóstwienia. W ten sposób 
często bywa łamane I przykazanie. Grzeszy przeciw niemu 
ten, kto siebie uważa za ucieleśnienie mądrości, za 
nieomylną wyrocznię i sędziego. Z siebie czyni jedyny punkt 
odniesienia. Przestaje liczyć się z innymi i nawet nimi 
pogardza. Równocześnie zatraca widzenie wszelkich więzów 
z Bogiem, a nieraz traci wiarę w Boga. Sam jest bogiem dla 
siebie. 
Jeden wśród ludzi był Bogiem prawdziwym, a jednak w 
swoim człowieczeństwie oddawał pełną cześć Ojcu: 
„Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi”. Będąc 
odwiecznym Synem Ojca, spełnił Jego wolę i stał się 
człowiekiem dla naszego zbawienia. Nadto stał się poniekąd 
uczestnikiem niższej kategorii istnień. Składając ofiarę 
krzyżową zajął miejsce baranka ofiarnego, a więc zwierzęcia. 
Ofiarę tę uwiecznił w chlebie i winie. Dary te są naturą 
martwą, ale pochodzącą ze świata roślin. Chrystus ożywił je 
swoją obecnością w cudzie wieczernikowego Przeistoczenia. 
Dotykając w ten sposób całej hierarchii istnień, Chrystus 
wyraził najgłębszą pokorę Boga. 
Pokora cudu eucharystycznego skupia w sobie również całą 
pokorę ziemskiej egzystencji Chrystusa. Pokorne było Jego 
narodzenie, pokorny był cały sposób życia aż po 
upokarzającą śmierć na krzyżu. Takim pokornym widział już 
Mesjasza prorok Zachariasz: „Pokorny jedzie na osiołku, 
źrebięciu oślicy”. 
Jezus Chrystus, niczego nie ujmując swojej pokorze, dał ją 
jako przykład do naśladowania: „Uczcie się ode mnie, bo 
jestem łagodny i pokorny sercem...”. Bóg nie obawia się, że 
człowiek ubóstwiający siebie przyniesie uszczerbek Jego 
majestatowi. Bóg troszczy się o człowieka i dlatego nie chce, 
by ten ośmieszał siebie, przypisując sobie atrybuty Boskie. 
Bóg nie chce też, aby człowiek zatracając pokorę, zatracał 
jakże istotny rys podobieństwa do najpokorniejszego Boga. 
W pokorze Bóg otwiera dla człowieka źródło łaski: „Bóg 
pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). 
Człowiek nie może lepiej zrealizować siebie, jak właśnie w 
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pokorze. 
Chrystusowa lekcja pokory nie stanowi atrakcji dla 
współczesnych. Sądzić można, że w dużej mierze pogarda 
dla pokory jest przyczyną odchodzenia ludzi od Boga, od 
Kościoła i od siebie nawzajem. Życie religijne w swojej 
istocie jest przecież życiem pokornych. Tylko oni są w stanie 
zgiąć kolana przed Bogiem, przyjąć Jego wolę i Jego prawa. 
Tylko człowiek o dziecięcej pokorze może szczerze 
powiedzieć Bogu „Ojcze”. Rachunek sumienia wymaga 
głębokiej pokory i może na skutek jej braku tak wielu 
przychodzi do spowiedzi bez jego odprawienia. Bez pokory 
nie może być mowy o prawdziwym nawróceniu i o przyjęciu 
zaproszenia do przeżywania Eucharystii. Jakże aktualny 
pozostaje średniowieczny tekst hymnu eucharystycznego: 
„Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój 
majestat, skryty w Hostii tej...” O ile Eucharystia skupia w 
sobie całą najgłębszą pokorę Boga, o tyle staje się głośnym 
wołaniem o pokorę uczestniczącego w niej człowieka. 
Pokorny musi być jego duch. Pokorne, choć godne i piękne, 
musi być sprawowanie Liturgii, aby potem pokorny styl życia 
codziennego był czytelnym świadectwem o naszej 
przynależności do Najpokorniejszego. 
Lekcję pokory musimy przyjmować ciągle na nowo. I 
zrozumiejmy też wreszcie, że deprawujemy dzieci 
pierwszokomunijne, gdy przez wyszukane stroje, wystawne 
uczty i drogie prezenty pozbawiamy je możliwości pokornego 
obcowania z eucharystycznym Chrystusem. Oby kiedyś 
same mogły odkryć Tego, którego im tak okrutnie 
zasłaniamy. 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,  

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. 

Schronisko dla kobiet 
Schronisko dla kobiet bezdomnych Anawim, przejściowe 
miejsce zamieszkania, poszukuje zorientowanej na usługi, 
dwujęzycznej (polsko/ angielskiej) kobiety do zamieszkania 
w naszym nowym obiekcie położonym w dzielnicy Humboldt 
Park w Chicago. W zamian za bezpłatny czynsz, posiłki i 
dodatkowe inne koszty, osoba będzie nadzorować do 9 
mieszkańców, którzy przeszli programy leczenia różnych 
uzależnień od alkoholu i innych substancji. Osoba równie 
będzie zgaszać do kierownictwa jeśli zostaną naruszone 
zasady domu lub podejrzewa się nawrót choroby. 
Potencjalny kandydat powinien posiadać silne umiejętności 
przywódcze i współpracować z naszym zespołem 
wolontariuszy misji. Musi być legalnym rezydentem lub 
obywatelem USA, posiadać ważne prawo jazdy i może mieć 
pracę na zewnątrz. Aby uzyskać dodatkowe informacje, 
zadzwoń pod numer 773 486-8344 i zostaw wiadomość z 
imieniem i numerem telefonu. Członek naszego zespołu 
skontaktuje się z Tobą. 

http://www.milosierdzie.us

