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 18 niedzielę zwykłą
Pierwsze czytanie: Iz 55,1–3
Psalm: 145
Drugie czytanie: Rz 8,35.37–39
Ewangelia: Mt 14,13–21

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

Jezus mi powiedział: Córko Moja, nie ofiarowałaś Mi tego, co jest istotnie
twoim. Zagłębiłam się w sobie i poznałam, że kocham Boga wszystkimi władzami
swej duszy; a nie mogąc poznać co jest, co nie oddałam Panu. - Zapytałam: Jezu,
powiedz mi o ty, a oddam Ci natychamist z hojnością serca. - Jezus rzekł mi z
łaskawością: Córko, oddaj Mi nędzę twoją, bo ona jest wyłączną twoją
własnością. W tej chwili promień światła oświecił mą duszę i poznałam całą
otchłań swej nędzy; w tym samym momencie przytuliłam się do Najświętszego
Serca Jezusa z tak wielką ufnością, że choćbym miała na sumieniu grzechy
wszystkich potępionych, nie zwątpiłabym o Bożym miłosierdziu - ale z sercem na
proch skruszonym rzuciałabym się w przepaść miłosierdzia Twego, Wierzę, o
Jezu, że nie odrzuciłbyś mnie od siebie, ale rozgrzeszył ręką zastępcy swego. (1318)
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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
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
Poniedziałek – 3 sierpnia
8:00am Za parafian
7:00pm +Kazimierz Romanowski
Wtorek – 4 sierpnia, św. Jana Vianney
8:00am O Boże błogosławieństwo, miłość, szacunek i zgodę
w życiu małżeńskim dla Marłgosi i Roberta Szerlong
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Damiana i
Izabeli w dniu urodzin
Środa - 5 sierpnia, dedykacja bazyliki Matki Bożej Większej
8:00am +Salomea Wuk i +Tadeusz Trzciński
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Anny w dniu urodzin
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Doroty
Czwartek – 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie
8:00am +Wojciech Łabuda
7:00pm O powołanie kapłańskie i zakonne oraz Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mateusza Pajor
Piątek – 7 sierpnia, I piątek miesiąca
8:00am +Kelly Main Jonshon oraz za dusze w czyśćciu
cierpiące
7:00pm +Eugeniusz Patulski
Sobota – 8 sierpnia, św. Dominika
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Megi Budz w dniu 1
urodzin
9:00am For healing and God’s blessing on Merrick Wise
19 Niedziela zwykła - 9 sierpnia
6:00pm (sobota) +Przemysław Grzymała w 5 rocz. śmierci
7:00am O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Wojciecha
Bykowskich w 33 rocz. ślubu oraz dla Janiny i Józefa

Cudzich w 51 rocz. ślubu
9:00am +Alicja i Jasław Kopacz
11:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina i
Katarzyny Nicpon
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Kamili i Olka w 1 rocz.
ślubu
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm O dar wiary i bojaźni Bożej dla Aleksandry w dniu
urodzin

18 Niedziela Zwykła - Mt 14,13–21
Podziel się... Chrystusem?

Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi ukierunkowanych
jest na konsumpcję wierząc, że to właśnie w niej znajdzie
prawdziwe szczęście. Z drugiej zaś strony, słyszymy: dziel i
rządź, owo hasło, które za czasów jedynie słusznych, było
jedynie słusznym i wdrażającym nasz postęp, gdzie
oczekiwaliśmy tylko słów promujących nas do pracy,
rekordów, orderów i gratyfikacji. Jakże pamiętne były czasy
gdzie prześcigaliśmy się w promocji samych siebie, przed
mistrzem, brygadzistą, prezesem, dyrektorem, czy dzisiaj
chociaż trochę jest inaczej?
No dobrze, z odrobiną zastanowienia się, pomyślmy w jakim
kierunku, w czyim towarzystwie, z jakiej okazji, pada słowo
„dziel”, może w nas wzbudzać dwojakie skojarzenia, te
negatywne – tych niestety jest więcej – i te pozytywne. Bo po
dzisiejszej Ewangelii, wyraźnie nachodzi refleksja, że chodzi
tutaj o dzielenie się nie tylko chlebem, ale i sobą, swoim
jestestwem miłością, dobrocią, umiejętnościami, czyli tym
wszystkim, czym obdarował nas Bóg w swej miłości, dając
nam talenty, zdolności, dobroć. Przecież: dawać jest
dwukrotnie łatwiej, niż brać. Więc dlaczego jesteśmy tak w
sobie zaskorupieni, zadufani, że brać potrafimy całymi
garściami, a dawać nie potrafimy? Zastanówmy się, co ze
swej strony możemy dać innym, czym dysponujemy, byśmy
to mogli zaofiarować innym? Zaraz usłyszymy utyskiwania, o
swojej biedzie, o oszczędności, o ciężkim życiu, wreszcie o
ciężko zdobytym, wypracowanym majątku.
Ludzie, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii nie mają nic
do jedzenia. Są wręcz zdani na pomoc innych. Nie musimy
jednak myśleć, że tak było tylko w czasach współczesnych
Jezusowi, ponieważ okoliczności życia milionów ludzi
wyglądają i dzisiaj podobnie. Część żyje w zbytku, podczas
gdy innym brakuje podstawowych rzeczy niezbędnych do
życia. Cud rozmnożenia chleba jest dla nas znakiem
gotowości dzielenia się z innymi chlebem i wszelkim innym
dobrem.
Ewangeliczne słowa, nie koniecznie dotyczą pożywienia, to
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pomysł dzielenia się braćmi, tymi obok nas. Uświadomienie
prostej prawdy, że nie zawsze trzeba oczekiwać pomocy od
innych, ale trzeba być gotowym dzielić się z innymi. Dzielić
się tym, co posiadamy, choćby nawet w niewielkiej ilości.
Szczere dzielenie się z innymi może wydać plon wielokrotny,
nawet tysiąckrotny. Dlatego według własnych możliwości
powinniśmy przyczyniać się, aby bliźnim żyło się lepiej, a
Bóg zatroszczy się o to, aby ta pomoc była skuteczna i
rozszerzała się. Dzieląc się z naszymi braćmi – tymi obok
nas dzielimy się z Chrystusem. „Któż nas może odłączyć od
miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie,
głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (Rz 8,35)
A więc sprawa jest prosta, zacznijmy od ofiarowania
uśmiechu, dobroci, później ofiarujmy cząstkę siebie, swoich
zdolności, umiejętności. To właśnie Bóg od nas oczekuje,
tego dawania i dzielenia sobą dla współbraci, to właśnie owo
symboliczne dzielenie się chlebem z innymi. Dziel i rządź?
Tak, ale sobą i swoimi radościami, zdolnościami, a wtedy inni
poznają, żeśmy Chrystusa.
NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA – zmiłuj się nad nami. Piotr
Blachowski

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 lipcu zostały złożone ofiary:
Składka niedzielna: $42,928.00
Spłata długu: $23,692.00
Pledges: $1,150.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

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...

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.

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,
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