
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 17 niedzielę zwykłą 
Pierwsze czytanie: 1 Krl 3,5.7–12 
Psalm: 119 
Drugie czytanie: Rz 8,28–30 
Ewangelia: Mt 13,44-52  

 

 
 

Pomimo głębokiego spokoju, jakim się cieszy dusza moja, ustawicznie walczę, i to 

nieraz prowadzę zaciętą walkę o to, aby iść wiernie drogą swoją, to jest tą, którą 

chce Pan Jezus, abym nią szła. A drogą moją jest wierność woli Bożej we 

wszystkim i zawsze, a szczególnie przez wierność wewnętrznym natchniemiom 

aby być podatnym narzędziem w ręku Boga dla przeprowadzenia dzieła Jego 

niezgłębionego miłosierdzia. (1173) 

Cokolwiek uczynił Jezus - dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc. W obejściu 

był pełen dobroci i miłosierdzia. Krokami Jego kierowała litość. Nieprzyjaciołom 

okazywał dobroć, uprzejmość, wyrozumiałość, potrzebującym pomoc i pociechę. 

W tym miesiącu postanowiłam sobie wiernie odzwierciedlić w sobie te rysy 

Jezusa, chociażby mnie to wiele kosztować miało. (1175) 
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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/2020-07-26
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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 
 

Poniedziałek – 27 lipca 

8:00am +Marianna Bargielska 

7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dniu 

urodzin dla Piotra Szkaradek 
 

Wtorek  – 28 lipca 

8:00am +Sabina Szuflik-Hełmińska 

7:00pm +Marian Chlebowicz 

7:00pm +Tadeusz 
 

Środa  - 29 lipca, św. Marty 

8:00am O Boże  dla Marka i Sylwii z ok. rocz. ślubu 

7:00pm O Boże błogosławieństwo dla dzieci chrzestnych 

7:00pm Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

dla Beaty i Jerzego Wilisowskich w 25 rocz. ślubu 
 

Czwartek – 30 lipca, św Piotra Chryzologa 

8:00am Za parafian 

7:00pm +Jan Małyszko 
 

Piątek – 31 lipca, św. Ignacego z Loyoli 

8:00am W intencjach Agnieszki i Martyny 

7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo dla pewnej rodziny 
 

Sobota – 1 sierpnia, św. Alfonsa Liguori - I sobota miesiąca 

8:00am +Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski oraz opiekę 

Matki Bożej dla Marii i Jana z ok. 23 rocz. ślubu 

9:00am ++Antonina i Władysław Kozioł 
 

18 Niedziela zwykła - 2 sierpnia  

6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy 

nasze i całego świata 

7:00am Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Dariusza Poczobut z ok. urodzin 

17 Niedziela Zwykła -  Mt 13,44-52 
Szukajmy skarbu (w sobie) 
Każdy z nas lubi marzyć o skarbie ukrytym, który czeka w 
miejscu niedostępnym na to, byśmy to właśnie my mogli go 
znaleźć, spieniężyć i wykorzystać dla poprawienia własnego 
życia, statusu, kondycji finansowej. Ale szukać skarbu w 
sobie? Niby jak? Czyżbyśmy mieli w sobie coś, co pozwala 
nam poprawić naszą ziemską dolę? 
W dniu naszego Chrztu zostaliśmy obdarzeni różnorodnymi 
darami Ducha Świętego, a zatem i w nas znajdują się 
skarby. Wystarczy je tylko wyłuskać, ogładzić, rozwinąć i w 
pełni z nich korzystać. Ale nie tylko dla siebie, dla lepszej 
kondycji finansowej, psychicznej i fizycznej, lecz głównie po 
to, by poprawić nasz stan duchowy, bowiem w sercu naszym 
jest świątynia Boga, Ducha Świętego, w nim to mieszka 
Jezus Chrystus. 
Z pierwszego czytania o Salomonie można wyciągnąć 
naukę, jak postępować wobec Boga i wobec bliźnich. Nasze 
zapędy egoistyczne należy przełożyć na troskę o innych, 
nasze prośby o usunięcie przeszkód zamienić na prośbę o 
umiejętne rozstrzyganie problemów życiowych, partnerskich, 
w domu i pracy. To właśnie umiejętności, które wychodzą 
naprzeciw bliźnim, są naszymi skarbami. Każdy z nas 
chciałby usłyszeć Słowa Boga skierowane do Salomona: 
„Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o 
długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę 
twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność 
rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje 
pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że 
podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie 
będzie.” (Krl 3,11-12), ale to tylko od nas zależy, czy równie 
mocno zapadną w nasze serca i wpłyną na nasze życie. 
Konieczność takiego postępowania potwierdza w dwóch 
zdaniach święty Paweł, który – mówiąc o naszym powołaniu 
do dobra – podkreśla, że to Bóg nas wybiera i wyznacza 
nam zadania: „Albowiem tych, których od wieków poznał, 
tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego 
Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych 
zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał 
– tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też 
obdarzył chwałą.” (Rz 8,29-30). 
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9:00am O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Mikołaja 

i Oliwii  Łakomy 

11:00am +Władysław Jaworski w 1 rocz. śmierci 

1:00pm +Wanda Szefer w 1 rocz. śmierci 

3:30pm Intencja zbiorowa 

8:00pm O powołania kapłańskie i zakonne 



W przekazie ewangelicznym słuchamy dwóch przypowieści, 
przyrównujących Królestwo Boże do skarbu lub perły oraz do 
sieci zagarniającej ryby. Skarb został znaleziony 
przypadkowo, drogocenna perła była celem poszukiwań, ale 
zarówno rolnik, jak i kupiec, pozbywają się wszystkiego, co 
posiadają, aby stać się właścicielami skarbu lub perły. Czy 
stać nas na taki radykalizm w zdobywaniu Królestwa 
niebieskiego? Ostrzeżeniem dla nas jest przyrównanie do 
sieci, która wprawdzie zagarnia wszystkie ryby, ale której 
zawartość zostaje później przebrana, a to, co złe – 
odrzucone. Jezus przypomina, co nas może czekać; „Tak 
będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych 
spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 13,49-50). 
Jezu Chryste, pozwól nam odnaleźć w sobie skarby wieczne, 
byśmy mogli zrealizować nasze powołanie i cieszyć się na 
spotkanie z Tobą. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w 
Chrystusie.  Piotr Blachowski 
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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.  
 

W  czerwcu zostały złożone ofiary: 
Składka niedzielna: $48,469.60 
Spłata długu: $30,354.00 
Pledges: $1,370.00 

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. 

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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