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. Lesław Prebendowski SChr – wikariusz
ks. Józef Siedlarz SChr – wikariusz
s. Krystiana Pucik MChR – sekretarka
s. Małgorzata Polańska MChR – zakrystianka

Czytania na Mszę św. na 25 niedzielę zwykłą
Pierwsze czytanie: Iz 55,6-9
Psalm: Ps 145
Drugie czytanie: Flp 1,20c-24.27a
Ewangelia: Mt 20,1-16a

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

O mój Jezu, na dziękczynienie za wiele łask ofiaruję Ci duszę i ciało, rozum i wolę,
i wszystkie uczucia serca swego. Przez śluby oddałam Ci się cała, już nic nie
mam, co bym Ci ofiarować mogła. - 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 tym, a oddam Ci natychmiast
z hojnością serca. - Jezus rzekł mi z łaskawością: Córko, oddaj Mi nędzę twoją,
bo ona jest 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 rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Twego.
(1318)
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Nowy biskup diecezji Joliet ks. biskup Ronald A.
Hicks

7:00pm Za zmarłych rodziców chrzestnych
7:00pm +Witold Wojnarowicz

Papież Franciszek mianował biskupa
Ronalda A. Hicksa, Wikariusza
Generalnego Archidiecezji Chicago,
szóstym biskupem katolickiej diecezji
Joliet, IL. Papież Franciszek przyjął
wcześniej rezygnację
emerytowanego biskupa R. Daniela
Conlona i mianował biskupa
Richarda E. Patesa administratorem
apostolskim diecezji do czasu
mianowania nowego biskupa.

Czwartek – 24 września
8:00am ++Janina, Stanisław i Władysław Dąbrowski
7:00pm ++Rafał Małyszko i Daniel Masłowski
7:00pm ++Jolanta i Andrzej Mulica

Biskup Hicks, lat 52, zostanie zainstalowany w katedrze św.
Raymonda Nonnatusa w Joliet w stanie Illinois 29 września
2020.

Sobota – 26 września
8:00am ++Filip Skibiński i Wiesława

25 Niedziela zwykła - 20 września
6:00pm (sobota) Dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Ignasia z ok. 5 urodzin
7:00am +Wincenty Górz i +ks. prałat Tadeusz Wincenciak
9:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Matki Bożej dla Stephanie z ok. urodzin
11:00am O łaski dla rodziców i dzieci z Przedszkola
Dobrego Pasterza
1:00pm +Kazimierz Rewer w 8 rocz. śmierci
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Adama w 30
rocz. ślubu
Poniedziałek – 21 września, św. Mateusza Ap.
8:00am +Natalia Sajdak w 1 rocz. śmierci
7:00pm +Jan Cetnar
7:00pm +Marian Budzik
Wtorek – 22 września
8:00am Za parafian
7:00pm +Jadwiga Koreń w 5 rocz. śmierci
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski przez Krystynę
Mazur
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Kingi i Mariusza w 13
rocz. ślubu
Środa - 23 września, św. Pio
8:00am Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Marii i Wes Prus w 55 rocz. ślubu

Piątek – 25 września
8:00am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety
Cieślak
8:00am +Svetlana Petrowska w 3 rocz. śmierci
8:00am +Helena Gąsienicla-Daniel
7:00pm +Hieronim Milewski w 2 rocz. śmierci

26 Niedziela zwykła - 27 września
6:00pm (sobota) +Janusz Łakomy
7:00am +Marianna Bargielska
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Sylwii, Adriana i
Natalii
11:00am +Witold Danowski w 5 rocz. śmierci
1:00pm O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Pajor i o
szczęśliwą podróż dla ks. Proboszcza
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Franciszek Jeż w 11 rocz. śmierci

25 Niedziela Zwykła - Mt 20,1-16a
Zazdrośnicy

We fragmencie Ewangelii Łukasza, przeznaczonym na
dzisiejszą niedzielę, Jezus Chrystus ostrzega nas przed
dobrze znanym grzechem zazdrości. Jeden z właścicieli
winnicy aż pięciokrotnie wychodzi na rynek, aby nająć
robotników do pracy przy winobraniu. Chociaż robotnicy ci
przystąpili do pracy w różnym czasie, to wieczorem, przy
wypłacie wynagrodzenia, otrzymali tyle samo jak ci, którzy
pracowali od rana. Spróbujmy wyobrazić sobie radosne
twarze ze szczęścia jednych, a smutne od zazdrości twarze
drugich. Chodziło tu o zbytnią hojność pana wobec tych,
którzy później przystąpili do pracy w winnicy.
Czym zatem jest zazdrość? Z jednej strony jest to smutek z
powodzenia bliźniego, a zarazem radość z jego
nieszczęścia. Ktoś kupił taniej mieszkanie, inny otrzymał
lepszą posadę – komuś udało się wygrać konkurs. A ktoś
stojący z boku, taki na pozór niezainteresowany, na to nie
może patrzeć, bo go bolą oczy i kłuje serce. Takie obrazki z
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życia dzieją się każdego dnia, wystarczy tylko trochę
rozejrzeć się wokół siebie, by dostrzec złość, wrogość,
nienawiść. W kategoriach moralnych jest to jeden z
grzechów głównych, ponieważ rodzi inne grzechy. Ale czy
ktoś jeszcze o tym pamięta? Czy to, że ktoś się dorobił,
komuś się powiodło to coś złego? Dla zazdrośnika – jak
najbardziej. I nie do zrozumienia. Zazdrośnik pragnie bowiem
zła dla innych, a dla siebie pożąda cudzego dobra. Podłożem
zazdrości jest stawianie siebie w centrum, niezdolność
pragnienia dobra dla innych, niezdolność miłowania.
Zazdrość polega więc na pragnieniu wciąż więcej i
nieosiąganiu nigdy zadowolenia.
Współczesnych ludzi bardzo pobudza zazdrość i zachęca do
niej, przedstawiając chore ambicje jako zdrowe
współzawodnictwo. Jak więc odróżnić zdrowe ambicje,
pozytywną motywację, pracowitość, od zazdrości? To chyba
nie będzie trudne, jeśli dobrze znamy siebie. Jeśli
realizujemy swoje pomysły, plany, marzenia, jeśli nasze
działania są zgodne z naszym systemem wartości – nie grozi
nam chora zazdrość. Po prostu szkoda nam będzie sił i
czasu. Ale jeśli nagle zorientujemy się, że motywem naszych
działań jest chęć dorównania komuś, pokonania go, zdobycia
więcej – mimo że tak naprawdę wcale tego nie
potrzebujemy, to już chora zazdrość.
Chrześcijańska tradycja duchowa zaleca tym, którzy pragną
pokonać zazdrość, kilka ciekawych rozwiązań. Ktoś może na
przykład zdobyć się na bezinteresowny gest i sprawić komuś
przyjemność. Inny – czytać Nowy Testament oraz pisma
Ojców Kościoła i biografie świętych, by zakosztować, jak
piękna jest bezinteresowna miłość. Dla wytrwałych pozostaje
modlitwa za tych, których nienawidzi i którym zazdrości, a
także staranie o to, by budzić w sobie względem nich
łagodność. Warto zrobić dziś sobie rachunek sumienia. A
sięgając do treści Jezusowego nauczania zapytać: Czy nie
smucę się, kiedy widzę moich najbliższych, kolegów,
znajomych bardziej uzdolnionych ode mnie, bogatszych,
lepiej ubranych i bardziej wysportowanych? Czy pamiętam o
tym, że Dobry Bóg także mnie nie poskąpił mi swoich
talentów i darów, które mam ciągle rozwijać z pomocą Jego
wspierającej łaski? ks. Leszek Smoliński

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...

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.

Sierpniowe ofiary

Składka niedzielna: $33,532.00
Spłata długu: $26,653.00
Pledges: $855.00
Sklepik: $668.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest

Informacje na temat chrztu w naszej
parafii można znaleźć na tablicy
ogłoszeń w kościele oraz na stronie:
https://milosierdzie.us/sakramenty/
chrzest/.
Sakrament chrztu św. otrzymają w
niedzielę, 27 września: Henryk Obara,
Maya Donna Aisev, Stella Lynn
Zlotnicki, Nicolas Jaszczolt; w sobotę, 10 października:
Zuzanna Wols, Amelia Babiński; w niedzielę, 11
października: Annabella Magdalena Szawiński, Michael
Stolarz, Szymon Sikora, Karolina Joanna Topala.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dzieci w wierze.
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Bierzmowanie

Termin Bierzmowania:
 24 października 2020 szkoły:
• Addison - 11am
• Schaumburg - 3pm
 31 października 2020 szkoła św. Faustyny:
• 8A-piątek i 8B-piątek - 11am
• 8A-sobota i 8B- sobota - 2pm
 7 listopada 2020:
• 8C-sobota (szkoła św. Faustyny) - 11am
• osoby indywidualne - 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.


Sakrament małżeństwa

Do sakramentu małżeństwa przystąpią 3
października: Magdalena Morysiewicz i Alex
Willen; Alicja Lubowicka i Peter Jarocińsky; 10
października: Sylwia Cachro i Paweł Mirek.
Przystępujących do sakramentu małżeństwa powierzamy
naszym modlitwom oraz życzymy wielu łask Bożych na
nowej drodze życia.

OAZA DZIECI BOŻYCH
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które
odbywają się w czwartki o godz. 6:45pm w Centrum
Pastoralnym: w I i III czwartek miesiąca dzieci w wieku 7-10
lat; w II i IV czwartek miesiąca dzieci od 11 lat. Opiekun: s.
Małgorzata Polańska MChR.
MINISTRANCI
Wszystkie informacje dotyczące ministrantów znajdują się na
stronie internetowej parafii. Spotkania ministrantów odbywają
się we wtorki po Mszy św. o 7pm. Opiekun: ks. Krzysztof
Janicki SChr.
SCHOLA DZIECIĘCA „BOŻE PEREŁKI”
Zapraszamy dzieci, które pragną śpiewać w scholi
dziecięcej, na próby, które odbywają się w każdą środę od
7pm w Centrum Pastoralnym. Scholę prowadzi Jolanta

Frąckiewicz i Natalia Sakowicz. Opiekun: ks. Krzysztof
Janicki SChr.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA
Młodzież utalentowaną muzycznie i lubiącą śpiewać
zapraszamy do scholii młodzieżowej. Próby odbywają się w
czwartki o godz. 8pm w kościele. Scholę prowadzi Bartek
Cieżobka. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
MŁODZIEŻ
Młodzież ma spotkania w środy Centrum Pastoralnym o
godz. 7:45pm. Zakończenie ok. 9pm. Opiekun: ks. Lesław
Prebendowski SChr.
KRĄG MIŁOSIERDZIA
Spotkania Kręgu Miłosierdzia dla starszej młodzieży
pracującej i studiującej odbywają się w niedzielę w Centrum
Pastoralnym, po Mszy św. o godz. 7pm. Ludzi młodych,
pragnących żyć duchem Bożego Miłosierdzia serdecznie
zapraszamy na spotkania.
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com. Opiekun: ks. Józef
Siedlarz SChr.

ZESPÓŁ MISERICORDIA
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św. i
nabożeństwom. Próby zespołu odbywają się we wtorki o
godz. 8pm. Zespół prowadzi Jacek Krępulec: (630)2054851. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz. 7pm do
kościoła, a następnie na adorację Najśw. Sakramentu z
modlitwą uwielbienia. Opiekun: ks. Lesław Prebendowski
SChr.

LEKTORZY
Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu
duchowego chrześcijanina.. Osobą odpowiedzialną za
lektorów w parafii jest Jadwiga Pajor: (773)505-7442.
Opiekun: ks. prob. Mirosław Stępień SChr.
APOSTOLAT MARGARETKA
Osoby należące do grupy modlitewnej Margaretka
codziennie modlą się za kapłanów. Spotkania grupy
odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy
św. o godz. 9am. Opiekun: ks. Lesław Prebendowski SChr.
KRĄG BIBLIJNY „ZACHEUSZ”
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się co dwa
tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy św. (8pm) w
Centrum Pastoralnym. Opiekun: ks. Józef Siedlarz SChr.
CHÓR PARAFIALNY
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Próby chóru parafialnego odbywają się w środy o godz.
7:30pm w Centrum Pastoralnym. Osoby, które pragną
zapisać się do chóru, prosimy o kontakt z organistą
Zbigniewem Blicharzem: (773)616-9284. Opiekun: ks.
Krzysztof Janicki SChr.
ORKIESTRA DĘTA
Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 7pm w Centrum
Pastoralnym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem,
Mirosławem Bogun: (708)404-7378. Opiekun: ks. Krzysztof
Janicki SChr.
MARSZAŁKOWIE
Marszałkowie witają tych, którzy przychodzą, wskazują
wolne miejsca w ławkach, troszczą się o zbieranie kolekty.
Mężczyzn, którzy pragnęliby zostać marszałkami prosimy o
kontakt: Marek Stanisz, tel. (630)518-6560.
GRUPA PRO-LIFE
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w obronie życia dzieci
nienarodzonych przy klinice aborcyjnej „Advantage” w Wood
Dale, IL w następujące dni: wtorek, czwartek, sobota od
6am; piątek od 7am. W środę klinika aborcyjna jest
nieczynna. Zgłoszenia i szczegóły u Doroty, e-mail:
pdw10@sbcglobal.net.
GRUPA RÓŻAŃCOWA
Zmiana tajemnic różańcowych Grup Żywego Różańca
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o
godz. 9am w kościele, natomiast Dziecięcego Koła
Różańcowego po Mszy św. o godz. 11am w Bibliotece
Verburm.
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty
Różańcowej proszeni są o kontakt z Beatą: (773)544-5031.
Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
ZESPÓŁ „MAŁA WISŁA”
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca
ludowego. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w
godz. 5pm-6:30pm w Centrum Pastoralnym. Zespół prowadzi
Irena Jarocińska: (630)776-5401.
PORADNICTWO RODZINNE
Coraz częściej borykamy się z problemami małżeńskimi i
wychowawczymi, w których szukamy kompetentnej pomocy.
Dlatego jest otwarte w parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym
służą Piotr i Halina Tyrka. Na spotkanie można umówić się tel:
(630)582-1505.
STRAŻ HONOROWA NSPJ i NSM
W każdą I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 6pm

odbywa się spotkanie modlitewne Straży Honorowej Najśw.
Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekun:
ks. Józef Siedlarz SChr.
GRUPA AA
Jeśli masz problemem z alkoholem i szukasz pomocy oraz
wsparcia, przyjdź na spotkanie, które odbywa się we wtorek
o godz. 8pm, w Centrum Pastoralnym. W każdy ostatni
wtorek miesiąca spotkanie "otwarte" dla wszystkich. Kontakt:
(773)848-1821.

KLUB SENIORA „ZŁOTA RÓŻA”
W II soboty miesiąca o godz. 3pm w Centrum Pastoralnym
odbywają się spotkania członków Klubu Seniora.
Wszystkich chętnych zapraszamy. Kontakt: Marianna
Zygadło (630)6249764.
BIBLIOTEKA „VERBURM”
Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce na balkonie i
czynna jest w niedzielę pomiędzy Mszami. Wypożyczyć w
niej można książki religijne i patriotyczne.
WARSZTATY ROZWOJU DUCHOWEGO
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”
Nasza Parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw
SYCHAR organizuje Warsztaty Rozwoju Duchowego,
których opiekunem jest ks. prob. Mirosław Stępień SChr.
Spotkania odbywają się w II i IV piątek miesiąca w Centrum
Pastoralnym.

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
21W411 Sunset Avenue
Lombard, IL 60148
tel.: 1-630-268-8766
fax: 1-630-268-8712
e-mail: parafia@milosierdzie.us

Biuro parafialne

Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00am – 5:00pm.
Należy dzwonić pod numer 630-268-8766 w celu ustalenia
godziny spotkania.
W okresie wakacyjnym (czerwiec – sierpień) biuro parafialne
jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00am –
3:00pm.

