
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 15 niedzielę zwykłą 
Pierwsze czytanie: Iz 55,10–11 
Psalm: 65 
Drugie czytanie: Rz 8,18–23 
Ewangelia: Mt 13,1-23   

 

 
 

Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest. 
Pierwsze jest, gdzie dusze odosobnione od świata palić się będą w ofierze przed 
tronem Bożym i upraszać miłosierdzia dla świata całego… i wypraszać 
błogosławieństwo dla kapłanów, i modlitwą swoją rpzygotowywać będą świat na 
ostateczne przyjście Jezusa. 
Drugie: jest moodlitwa połączona z czynem miłosierdzia. Szczególnie bronić będą 
duszy dziecka przed złym . Modltiwa i czyn miłosierdzia zawiera w sobie 
wszystko, co te dusze czynić mają, a do grona ich mogą być przyjęte nawet 
najbiedniesjze, i w egoistycznym świecie będą się starał rozbudzić miłość, 
miłosierdzie Jezusa.  
Trzecie: jest modltiwa i uczynność miłosierdzia nie obowiązująca żadnym ślubem, 
lecz za ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i rpzywilejach 
całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie na świecie żyjący. (1155-1157) 
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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 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b53.Czytania-mszalne/2020-07-12
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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 
 

Poniedziałek – 13 lipca 

8:00am Za parafian 

7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Izabeli 

Kołodziej 
 

Wtorek  – 14 lipca 

8:00am +Genowefa Nosek - babcia i teściowa 

7:00pm +Krystyna Gołębiowska w 4 rocz. śmierci 
 

Środa  - 15 lipca 

8:00am +Jacek Bryja 

7:00pm +Janina Jakimiuk w 1 rocz. Śmierci i +Marian 

Świerżewski 
 

Czwartek – 16 lipca 

8:00am +Józef Brzychcy 

7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Heleny Dziadkowiec 

w 85 rocz. urodzin 
 

Piątek – 17 lipca 

8:00am +Kazimierz Kielek 

7:00pm +Zygmunt Gawłowski 
 

Sobota –18 lipca 

8:00am O Boże błogosławieństwo dla Marii z ok. urodzin 

9:00am +Anna Bukowska w 6 rocz. śmierci 
 

16 Niedziela zwykła - 19 lipca  

6:00pm (sobota) ++Maria i Józef Strama 

7:00am +Maria Mucek w 4 rocz. śmierci 

9:00am +Janina Koziara 

11:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Rentay i Ryszarda Kopacz z ok. 25 rocznicy ślubu 

1:00pm +Wanda Szefer 

3:30pm Intencja zbiorowa 

8:00pm ++Olgier Szulc oraz Bogumiła i Ryszard Kowalczyk 

15 Niedziela Zwykła - Mt 13,1-23 
Kim jest i jaki jest 

„Dlaczego w przypowieściach mówisz...?” – to pytanie 

stawiają uczniowie Chrystusowi. On odpowiada: „Ponieważ 

otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani 

nie rozumieją”. Komentując znaczenie przypowieści wybitny 

teolog Hans Urs von Balthasar powiedział: „Na ziemi nie da 

się mówić inaczej o niebie niż w przypowieściach”. 

Bóg na różne sposoby przemawia do nas i stara się abyśmy 

to Jego Słowo zrozumieli i przyjęli. Najpierw jest Tym, który 

przez stworzenie świata, przez przyrodę i to wszystko co nas 

otacza, mówi do nas o sobie samym. Kim jest i jaki jest. 

Przede wszystkim, że jest Stwórcą i Panem wszechświata. 

Mówi do nas przez największe ze swoich stworzeń, przez 

człowieka. To on został stworzony na „obraz i 

podobieństwo” (Rdz 1,26n). Człowiek nosząc w sobie 

podobieństwo Stwórcy, opowiada o nim całym sobą. 

Benedyktyńska tradycja pięknie wyraża tę prawdę, mówiąc o 

tym, że mnisi mają przyjmować swoich gości tak, jakby 

samego Chrystusa przyjmowali. Echo tej tradycji słyszymy i 

w naszym polskim powiedzeniu: „Gość w dom, Bóg w dom”. 

Wsłuchując się w drugiego człowieka, możemy usłyszeć głos 

samego Boga. Przyjmując drugiego człowieka, możemy 

przyjąć samego Boga. Pomagając drugiemu człowiekowi, 

możemy ujrzeć w jego cierpieniu Chrystusa. Tak jak święty 

brat Albert Chmielowski, w biednych i ubogich dostrzegł 

Pana – „Ecce homo”. 

Bóg mówi do nas również przez słowo Pisma Świętego. I 

pragnie, aby to słowo nie tylko nas karmiło, ale też przynosiło 

owoc. Kardynał Stefan Wyszyński we wstępie do «Biblii 

Tysiąclecia» napisał: „Oby wszyscy godni Słowa Żywota 

poszli za natchnieniem Ezechiela... ‘Zjedz tę księgę, a idź i 

mów... (Ez 3,1)”. Prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym 

czytaniu jeszcze plastyczniej mówi: „Podobnie jak ulewa i 

śnieg spadają z nieba i tam nie powrócą, dopóki nie 

nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju..., 

tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie 

bezowocne, zanim, wpierw nie dokona tego, co chciałem, i 

nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. 

Ale najpełniej Bóg wypowiedział prawdę o sobie samym w 
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osobie Jezusa Chrystusa. Od wieków przemawiając przez 

proroków, przemówił do nas w osobie swego Syna. „A Słowo 

stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Jezus 

Chrystus jest Słowem Ojca i przez niego Bóg stale zwraca 

się do nas. W sakramentach Kościoła przychodzi, aby 

ukazać swoją miłość. Stara formuła chrześcijańska mówi, że 

„gdzie jest sakrament, tam też jest Chrystus”. 

Uczniowie proszą Jezusa, aby im wyjaśnił sens 

przypowieści, bo nie rozumieją ani nie widzą. Ważnym jest 

stwierdzenie, że to rozumienie rozwinie się w Kościele 

dopiero po Wielkiej Nocy. To dopiero Duch Święty nauczy 

ich „dostrzegać rzeczywistość poprzez symbol”. 

„Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy kto 

Go znajdzie, będzie żył na wieki”. Tomasz Dostatni OP 
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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

