
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 16 niedzielę zwykłą 
Pierwsze czytanie: Mdr 12,13.16–19 
Psalm: 86 
Drugie czytanie: Rz 8,26–27 
Ewangelia: Mt 13,24-43  

 

 
 

Dziś dusza moja doznała tak wielkiego udręczenia, że zaczęłam się żalić Panu 
Jezusowi: Jezu jak możesz pozostawić mnie samą? Ja sam ani jednego kroku 
naprzód nie zrobię. Sam się kryjesz i spowiednika mi zabrałeś, przecież wiesz, 
Jezu, że ja nic więcej sama z siebie nie umiem, jak tylko marnować Twoje łaski. 
(1161) 
Kiedy poszłam na chwilę rozmowy z Panem - usłyszałam głos w duszy: Córko 
Moja, nie dam ci łaski, abyś się gdzie indziej odsławniała, a choćbyś się 
wypowiedziała, nie dam temu kapłanowi łaski, aby cię mógł zrozumieć. W chwili 
obecnej podba Mi się, abyś cierpliwie znosiła sama siebie. Córko Moja, nie jest to 
wolą Moją, abyś wszystkim opowiadała o darach, których ci udzieliłem. Oddałem 
cię pod opiekę przyjaciela Mojego serca i pod jego kierunkiem będzie rozwijać się 
dusza twoja. Jemu dałem światło do poznania Mojego życia w duszy twojej. 
(1163) 
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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/2020-07-19
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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 Renaty i Ryszarda Kopacz z ok. 25 rocz. ślubu 

1:00pm +Wanda Szefer 

3:30pm Intencja zbiorowa 

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

Poniedziałek – 20 lipca 

8:00am +Kazimierz Kania w 17 rocz. śmierci 

7:00pm +Helena Krasińska 
 

Wtorek  – 21 lipca 

8:00am Za parafian 

7:00pm +Justyna Patulska w 7 rocz. śmierci 
 

Środa  - 22 lipca, św. Marii Magdaleny 

8:00am ++Zofia i Józef Kopala i ich synowie 

7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Dominiki Jrowskiej w 

dniu 7 urodzin 
 

Czwartek – 23 lipca, św Brygidy 

8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo dla rodizny Błachut 

7:00pm ++Maria i Franciszek Krzak oraz +Anna Grebla 
 

Piątek – 24 lipca, św. Charbela 

8:00am +Kazimierz Kielek 

7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski 
 

Sobota –25 lipca, św. Jakuba 

8:00am +Wanda Terech w 3 rocz. śmierci 

9:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji 
 

17 Niedziela zwykła - 26 lipca  

6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo dla Stasia w 2 

rocz. urodzin 

7:00am +Joe Lovery w 3 rocz. śmierci 

9:00am ++Filip Skubiński i Wiesława 

11:00am +Tadeusz Księżopolski 

1:00pm Dziękczynna w dniu urodzin Mateusza Biernackiego 

3:30pm Intencja zbiorowa 

8:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie w dniu imienin i 

urodzin Anny Smoleń 

16 Niedziela Zwykła -  Mt 13,24-43 
Trud modlitwy 
Świat domaga się od chrześcijan aktywności. Mówi o 
konieczności prowadzenia różnego rodzaju dzieł 
miłosierdzia, o przedszkolach i szkołach, o domach pomocy 
społecznej. Wiele takich form aktywności można by 
wymieniać. Stąd rodzi się często stwierdzenie, że 
chrześcijanie tracą czas na modlitwę, tracą pieniądze na 
kościoły i ich wystrój, tracą siły na liturgię i adorację. Złośliwi 
twierdzą, że modlitwa jest marnotrawstwem energii i czasu. 
A wiara przecież bez modlitwy usycha i staje się martwa, jak 
kwiat bez wody. Chrześcijanin, wbrew przekonaniom 
panującym we współczesnym świecie, ma być przede 
wszystkim człowiekiem głębokiej modlitwy. Z tego dopiero 
wypływa gotowość do działania i aktywności. 
Dzisiejsza liturgia, zwłaszcza drugie czytanie, zachęca nas 
na nowo do tego, abyśmy uczyli się żyć modlitwą; byśmy 
stawali się świątynią Ducha Świętego, w której nieustannie 
rozbrzmiewa modlitwa. Św. Paweł doskonale zdaje sobie 
sprawę, że modlitwa nie jest dziełem prostym ani łatwym. Ale 
wtedy „[…] sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). A zatem, nie 
musimy obawiać się niedoskonałości naszych modlitw, gdyż 
Duch Boży, który mieszka w naszych sercach, sam wstawia 
się za nami. On uświęca trud naszej modlitwy i włącza ją w 
odwieczną modlitwę Syna Bożego. 
Jeden z Ojców Pustyni wyznaje: „wydaje mi się nic nie 
wymaga takiego wysiłku jak modlitwa. Ilekroć bowiem 
człowiek chce się modlić, zawsze nieprzyjazne duchy starają 
się powstrzymać go od tego, wiedząc, że nic im bardziej nie 
stoi na przeszkodzie jak modlitwa płynąca do Boga. Każdy 
inny trud bowiem, który podejmuje człowiek o religijnym 
sposobie życia, choćby znoszony był długo i wytrwale, 
zakończony jest jakimś wytchnieniem. Modlitwa natomiast 
ma to do siebie, że wymaga wielkiego wysiłku i walki aż do 
ostatniego tchnienia” (Apoftegmaty). 
Ludzie szukający Boga tęsknią za modlitwą. Kiedy uciekamy 
od modlitwy, zaniedbujemy ją, to pragnienie modlitwy łatwo 
oddala się od nas. Zostaje zdławione przez bujne chwasty 
życia, które je przytłaczają. Zaniedbywanie modlitwy rodzi 
opór i niechęć wobec niej. Im chętniej angażujemy się w 
modlitwę, tym szybciej topnieje opór i doświadczamy 
wewnętrznego zainteresowania sprawami duchowymi. 
W życiu modlitwy pojawiają się również przeszkody. Co 
może być taką przeszkodą? Pewnie jest wiele zagrożeń, 
spójrzmy jednak krótko na trzy z nich. Pierwsze z nich to 
dobrze znana „dewocja”, czyli zamykanie Boga w 
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uczuciowości. Nie ma uczuć, to nie ma Boga. Nie modlę się, 
bo nic nie czuję. Drugie zagrożenie to „dziwactwo”. Czy mam 
się więc udziwnić? Nie, mam stać się tym, kim Pan Bóg 
chce, żebym był. I wreszcie trzecie zagrożenie – „pycha 
duchowa”. Ja się modlę, mam swój schemat, a ty nie masz! 
Wobec tego ja jestem lepszy. Nie daj Boże, żeby ktoś 
skrytykował taką pobożność, bo wtedy zainteresowany 
wybucha jak wulkan. A pycha jest najlepszą drogą do 
szatana, który rozwija i podsuwa myśli: „Patrz, jesteś 
lepszy… Nie daj się!”. 
Poznając drogi modlitwy konieczne jest, abyśmy znaleźli 
własną drogę i pozostali jej wierni. Dzięki temu modlitwa 
stanie się dla nas źródłem dobrych pragnień i mocą w czasie 
ich realizacji. ks. Leszek Smoliński 

PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, LOMBARD 

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! 

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. 

Imieniny s. Krystiany i ks. Krzysztofa 
24 lipca s. Krystiana obchodzi imieniny, a 25 
lipca ks. Krzystof obchodzi imieniny. Życzymy 
Siostrze i Księdzu wielu łask Bożych na każdy 
dzień życia i w pracy w duszpasterskiej. 
Szczęść Boże! 

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. 

http://www.milosierdzie.us
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