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 19 niedzielę zwykłą
Pierwsze czytanie: 1 Krl 19,9a.11–13a
Psalm: 85
Drugie czytanie: Rz 9,1–5
Ewangelia: Mt 14,22–33

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

W pierwszy piątek miesiąca przed Komunią ujrzałam dużą puszkę napełnioną
Hostiami świętymi; jakaś ręka postawiła mi tę puszkę i wzięłam ją w rękę, a było w
niej tysiąc Hostii żywych. Wtem usłyszałam głos: Te Hostie są przyjęte przez
dusze, którym wyprosiłaś łaskę szczerego nawrócenia w czasie tego
Wielkiego Postu, a było to na tydzień przed Wielkim Piątkiem. Dzień ten
przepędziłam w wielkim skupieniu wewnętrznym, wyniszczając się na korzyść
dusz.
O, co za radość wyniszczać się na korzyść dusz nieśmiertelnych. Wiem o tym, że
ziarenko pszeniczne, aby mogło być pokarmem, musi być zniszczone i starte w
kamieniach, tak i ja, abym było pożyteczna Kościołowi i duszom, muszę być
zniszczona, chociaż na zewnątrz nikt nie dostrzeże mojej ofiary. O Jezu, chcę być
na zewnątrz utajona, tak jak ten opłatek, gdzie oko nic nie dostrzeże, a jestem
hostią Tobie zakonsekrowaną. (640-641)
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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
Poniedziałek – 10 sierpnia
8:00am ++Maria i Jerzy Szlifirscy
7:00pm +Zygmunt Mierzwa
Wtorek – 11 sierpnia
8:00am Za przyjaciół i dobrodziejów parafii
7:00pm +Tadeusz Kawa
Środa - 12 sierpnia
8:00am ++Maria i Adam Łabuda
7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy
Czwartek – 13 sierpnia
8:00am +Jan Łabuda
7:00pm O zdrowie dla Maryli Olszewskiej
Piątek – 14 sierpnia, św. Maksymiliana Kolbe
8:00am +Anna Hanek
7:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii
Olszewskiej
Sobota – 15 sierpnia, Wniebowziecie NMP
8:00am +Edward Pieczonka w 37 rocz. śmierci
9:00am ++Marianna i Aleksander Gęślicki
20 Niedziela zwykła - 16 sierpnia
6:00pm (sobota) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Marii Johnson
7:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy Borek i
jej rodziny
9:00am +Mieczysław Marszałek w 4 i pół roku po śmierci
11:00am O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krzysztofa i
Angieszki Lupa
1:00pm +Walter Kot
3:30pm Intencja zbiorowa
8:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja i
Zofii Sroka

19 Niedziela Zwykła - Mt 14,22–33
Moje spotkanie z Bogiem

Co byś powiedział Jezusowi, gdybyś mógł porozmawiać z
Nim jak z przyjacielem? Na tak postawione pytanie studentka
Agnieszka odpowiedziała w następujący sposób:
„Poprosiłabym, żeby ludzie nie bali się końca świata.
Chciałabym, żeby dał nam taką siłę do bycia dobrymi,
żebyśmy mogli żyć bez tego strachu. Poza tym poprosiłabym
o to, żeby choć trochę wstrzymał nasz codzienny pęd”.
Każdy z nas posiada jakieś doświadczenie rozmowy z
Bogiem, jak Agnieszka. To także doświadczenie bohaterów
Pisma Świętego. Przykładem jest Eliasz, o którym mówi
dzisiejsze pierwsze czytanie. Jego spotkanie z Bogiem
odbyło się na górze Horeb. Prorok miał już za sobą walkę z
450 prorokami pogańskiego bożka Baala. Musiał też ratować
się ucieczką na pustynię przed Izebel, żoną króla Achaba.
Bóg nie pozostawił go jednak samemu sobie, ale pokrzepił
wodą i pokarmem i kazał iść do Bożej Góry Toreb. Po
noclegu w grocie, Bóg kazał mu wyjść na górę: „Wyjdź, aby
stanąć na górze wobec Pana!”. I Eliasz, „prorok jak ogień”,
dostrzega Boga przychodzącego w „łagodnym powiewie”.
Ma możliwość poznać Jego prawdziwe oblicze, pełne
dobroci.
W tej przyjacielskiej bliskości może znaleźć się każdy, kto
poszukuje kontaktu z Bogiem. Podobnie jak w przypadku
Eliasza, Bóg pozbawia nas niewłaściwych wyobrażeń. Uczy
nas tego, że Jego głos jest delikatny i subtelny. I nie można
go usłyszeć, dopóki nie uciszymy swojego serca. A jakże
trudno usłyszeć głos Boży w hałaśliwym, pełnym zgiełku
świecie, gdzie choćby zbyt głośna muzyka przeszkadza
prowadzić normalną rozmowę w sąsiednim mieszkaniu? A
pierwszy krok do świętości to nic innego jak ciche
zamknięcie drzwi. Czy to takie trudne, ponad ludzkie siły?
Bliskość z Bogiem odnajdujemy na modlitwie. Ważne jest,
byś znalazł na nią odpowiedni czas (najlepiej rano i
wieczorem), zaciszne miejsce, pozbawione zewnętrznego
huku i przyjął odpowiednią postawę. Systematyczne
„smakowanie” Boga i rozmowa z Nim pozwoli nam na lepsze
poznanie, pokochanie i owocniejsze pójście za Nim.
Wszystko po to, by stał się obecny w każdej chwili naszego
życia. Byśmy odnajdowali Go we wszystkich rzeczach.
Każdego dnia winniśmy wsłuchiwać się w nasze serce, by
odkryć w nas działanie Boga i poznać, jakie przeszkody
utrudniają nam spotkanie z Nim.
„Człowiek nie chciałby ryzykować, ale mieć pewność,
chciałby wiedzieć, nie wierzyć. W tej chwili zaczyna tonąć w
morzu tego świata, w wirze własnych myśli, w przepaści
zwątpienia, w krążeniu wokół samego siebie. Jednak w tym
ostatecznym momencie, w fazie odczucia, że jest u kresu
(...) znajduje jedyne możliwe wyjście, ucieka się do
ostatecznej ludzkiej możliwości – do uaktywnienia wiary.
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wyciąga ręce w modlitewnym geście wołając: Panie, ratuj
mnie. (...) w tym momencie z jego serca znika wszelka duma
i robi się w nim puste miejsce, które jedynie Pan może
zapełnić" (Ferdinand Krenzer).
Niech dzisiejsza Eucharystia – to najważniejsze spotkanie
całego tygodnia – zaowocuje naszym pragnieniem, by mieć
czas dla Boga każdego dnia. By wierzyć, że pomimo
życiowych burz, trzęsień ziemi i ognia namiętności On
przychodzi w „łagodnym powiewie”. Chciejmy tylko na Niego
oczekiwać. ks. Leszek Smoliński

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!

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...

Wniebowziecie NMP - 15 sierpnia

Jedną z trzech największych uroczystości maryjnych Wniebowzięcie NMP - obchodzimy 15 sierpnia. Świętowana
już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i
duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa
XII jako dogmat wiary.
W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często
nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci
się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. W
sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze
pielgrzymów.
Wśród teologów nie było przez wieki zgodności, czy Maryja
została wzięta do nieba za życia czy po śmierci. Dlatego też
często używano sformułowania "zaśnięcie". W Kościele
Wschodnim do dziś święto to jest nazywane Zaśnięciem
albo Odpocznieniem, podczas gdy na Zachodzie mówi się o

Przejściu albo Wniebowzięciu.
Pius XII, ogłaszając dogmat, nie rozstrzygnął sporu,
używając sformułowania "po zakończeniu ziemskiego życia".
Dopiero Jan Paweł II w katechezie 25 czerwca 1997 r.
postawił pytanie: "czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu
doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci?". I
odpowiedział, że tak, bo choć śmierć według Biblii jest karą
za grzech, a Maryja została zachowana od grzechu, to
jednak "z chwilą, gdy Chrystus umarł, byłoby trudno przyjąć
coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki".
Według tradycji Zaśnięcie NMP mogło się dokonać ok. 45 r.
na Górze Syjon, gdzie od IV w. istnieje bazylika (kilkakrotnie
burzona i odbudowywana) utożsamiana z Wieczernikiem i
miejscem zaśnięcia. Według innych źródeł św. Jan Apostoł
miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu i tam miała Ona
zakończyć swe ziemskie życie.
Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą "Cudu nad Wisłą", czyli
zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi hordami w
1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele
Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu
Matki Bożej. W tym dniu w latach 1923-47 i ponownie od
1992 Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.

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.

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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