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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

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

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

21W411 Sunset Ave., Lombard, IL 60148
tel.: 1-630-268-8766;
fax: 1-630-268-8712
e-mail: parafia@milosierdzie.us;
www.milosierdzie.us

Biuro parafialne

Od poniedziałku do piątku w godz. 10am–5pm. Należy
dzwonić pod numer 630-268-8766 w celu ustalenia godziny
spotkania.

W pewnej chwili przyszła mi taka silna myśl, że jestem od Boga odrzucona. Ta
strszna myśl przebiła duszę moją na wskroś. Chciałam umrzeć, a nie mogłam.
Przyszła mi myśl: po cóż się starać o cnoty, po co się umartwiać, kiedy to wszystko
jest niemiłe Bogu? - Kiedy powiedziałam o tym Matce Mistrzyni, otrzymałam taką
odpowiedź: Niech siostra wie, że Bóg przeznacza siostrę do wielkiej świętości. Jest to
znak, że Bóg siostrę chce mieć w niebie bardzo blisko siebie. Niech siostra ufa
bardzo Panu Jezusowi.
Ta straszna myśl odrzucenia od Boga jest to męka, którą prawdziwie cierpią
potępieńcy. Uciekałam się do ran Jezusowych, powtarzałam słowa ufności, jednak
słowa te stawały mi się jeszcze większą męką. Poszłam przed Najświętszy
Sakrament i zaczęłam mówić do Jezusa. (23)
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Nowy biskup diecezji Joliet ks. biskup Ronald A.
Hicks
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.

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

Mateusz Pajor

We wtorek, 29 września
nasz parafianin Mateusz
Pajor złoży pierwsze
śluby zakonne w
Towarzystwie Księży
Chrystusowców w
Mó rko wie , w d o mu
nowicjackim zgromadzenia.
Od października Mateusz rozpocznie studia teologiczne w
Poznaniu w ten sposób przygotowując się do święceń
kapłańskich. Pamiętajmy o Mateuszu w naszych modlitwach.

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
Poniedziałek – 28 września, św. Wacława męczennika
8:00am Za parafian
7:00pm +Urszula Kubiak w 10 rocz. śmierci
7:00pm +Marian Chlebowicz

Wtorek – 29 września, św. Archarniołów: Michała, Gabriela
i Rafała
8:00am +Czesław Kopańczyk w 1 rocz. śmierci
8:00am +Stanisław Augustyn w 18 rocz. śmierci
7:00pm +Marcin Panek w 1 rocz. śmierci
7:00pm Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo w dniu urodzin i imienin dla Michaliny
Środa - 30 września, św. Hieronima
8:00am +Elżbieta Krystopa
7:00pm +Michał Giba z ok. imienin
7:00pm +Paweł Sikora
7:00pm +Jan Małyszko w 4 rocz. śmierci
Czwartek – 1 października, św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8:00am Dziękczynna za zdrowie Karoliny Trzycińskiej
7:00pm +Paweł Sikora
7:00pm +Marek Malec
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne
łaski dla Mateusza Pajor
Piątek – 2 października, św. Aniołów Stróżów, I Piątek
miesiąca
8:00am Dziękczynna za opiekę Aniołów Stróżów dla rodziny
Grażyny Kopalskiej i Stanisławy Bafia
8:00am +Tadeusz Trzciński
7:00pm +Paweł Sikora
Sobota – 3 października, I sobota miesiąca
8:00am +Paweł Sikora
9:00am W intencjach złożonych w kaplicy adoracji
27 Niedziela zwykła - 4 października
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Mateusz Gumula w 3 rocz. śmierci
9:00am +Agnieszka Bogdańska w 1 rocz. śmierci
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Amelii i Honoratki
Rechul w 4 rocz. urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo Diany i Sławomira
Fortuna w 17 rocz. ślubu oraz dla Ewy i Tadeusza
Chmiel w 40 rocz. ślubu
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm O powołania kapłańskie i zakonne

Pierwsze czytanie: Ez 18,25–28
Psalm: Ps 25
Drugie czytanie: Flp 2, 1-11
Ewangelia: Mt 21,28–32
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26 Niedziela Zwykła - Mt 21,28–32
Komunikacja. Z sumieniem

Słuchając radia, zwróciłem uwagę na sposób, w jaki
przedstawiał się redaktor, podając swoje nazwisko z
dodatkiem „małpa”, dając od razu namiar na adres mailowy.
Zabrzmiało to jednak tak, jakby nie był już od jakiegoś czasu
człowiekiem, tylko małpą. Coraz częściej się słyszy, jak ktoś
przedstawia się na przykład nie jako Jan Kowalski, tylko „Jan
Kowalski małpa pl”.
Moim zdaniem, nie elektroniczna komunikacja czyni ze
stworzeń wyższych od małp człowieka, tylko zdolność do
odczuwania skruchy. Niekiedy zaczyna się od strachu przed
konsekwencjami grzechu, a kończy na pragnieniu
wynagrodzenia Bogu zła, którego się dopuściliśmy. Właśnie
w tym duchu opowiedział nam Jezus przypowieść o ewolucji
sumienia pewnego krnąbrnego syna, co nie chciał słuchać
ojca, choć się z nim komunikował. Znowu winnica jest
przedmiotem przypowieści Jezusa. Zaproszeni do winnicy są
tym razem synami, a nie tylko najemnikami. Bóg objawia się
jako Ojciec, a nie jako tajemniczy gospodarz. Zaprasza z
miłością, podchodzi do każdego z synów z cichym
zaproszeniem do pracy nad własnym zbawieniem.
Decydującym progiem okazuje się jednak nie słowna
komunikacja, ale zdolność do odczuwania żalu.
Różnie bywa ona tłumaczona, jako nawrócenie albo
opamiętanie, czy też zastanowienie się. Chodzi o rodzaj
zmartwienia albo troski, czy też przejmowania się własnym
losem. Ostatecznie nazywamy to skruchą. Paweł w Liście do
Koryntian nazywa tę postawę ducha zasmuceniem ku
nawróceniu. Okazuje się, że nawrócenia potrzebują wszyscy,
zarówno prostytutki, poborcy, jak i kapłani, bo do nich Jezus
skierował tę przypowieść, to znaczy również do mnie.
Nawrócenie jest zwróceniem całej swojej uwagi ku Bogu, a
nie tylko wyzbyciem się złych uczynków. Katechizm twierdzi,
że żal za grzechy jest pierwszym krokiem człowieka ku
Bogu. Jest to „ból duszy i znienawidzenie popełnionego
grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”.
Gdy wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko,
jest nazywany „żalem doskonałym” lub „żalem z
miłości” (contritio).
Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi także
przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej,
gdy tylko będzie to możliwe. Żal nazywany
„niedoskonałym” (attritio) jest darem Bożym i powstaje z
przemyślenia ohydy grzechu lub obawy przed wiecznym

potępieniem i konsekwencjami wynikającymi z grzechów.
Przypowieść o dwóch synach mogłaby być komentarzem dla
dwóch skazańców na krzyżach, z których jeden w ostatniej
chwili poprosił o raj Jezusa. Ale na pewno to zdolność do
owego żalu decydować będzie o naszym losie, bardziej niż
to, czy posiadaliśmy internetowy adres mailowy. o. Augustyn
Pelanowski OSPPE

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.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!
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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 sobotę, 10 października:
Z u za n n a Wo l s, A me l i a
Babiński; w niedzielę, 11
października: Annabella
Magdalena Szawiński, Michael Stolarz, Szymon Sikora,
Karolina Joanna Sopala; w sobotę, 17 października: Kevin
Ryndak; w sobotę, 24 października; Anna Carolina Loss.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dzieci w wierze.

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 ś. dla dzieci ze
s z k ó ł: S c h a u m b u r g , I t a s ca ,
Nap e rville odbę dzie się 1 7
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.

Ministranci

Chłopcy, którzy chcieliby zostać
ministrantami proszeni są o zgłoszenie
się do ks. Krzysztofa. Zbiórki odbywają
się w II i IV wtorek miesiąca o godz.
6pm.
W I wtorek miesiąca o godz. 7pm jest
Msza św. dla wszystkich ministrantów,
kandydatów i ich rodzin.
Kandydatów na ministranców zapraszamy w przyszły
wtorek, 29 września na godz. 6pm. Spotkanie odbędzie się
w kościele.

Zespół dziecięcy „Boże perełki”

Zespół dziecięcy „Boże perełki rozpoczął
już swoje próby.
 Spotkania dla młodszej grupy (do
kl. III) odbywają się w II i IV środę
miesiąca o godz. 6:30pm w
Centrum Pastoralnym.
 Spotkania dla starszej grupy (od kl. IV do VII) odbywają
się w I i III środę miesiąca o godz. 6:30pm w Centrum
Pastoralnym.
 W V środę miesiąca spotkanie jest dla obu grup.
Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby śpiewać razem
z nami.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która odbywa się od
poniedziałku do piątku od godz. 8:30am
do 6:30pm, w soboty do godz. 8:30am do
5:30pm.
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Nabożeństwa październikowe

W miesiącu październiku nabożeństwa
różańcowe będą odbywały się w naszej
parafii w następującym porządku:
 dla dzieci w środę o godz. 6pm na
placu za Centrum Pastoralnym;
 dla dorosłych od poniedziałku do
piątku i w niedzielę o godz. 6:30pm;
w soboty o godz. 5:30pm.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Bezpłatne porady prawne

Porady prawne dotyczą możliwości rozpoczęcia kościelnego procesu o zbadanie ważności małżeństwa. Spotkanie odbywa się w biurze parafialnym lub w zakrystii - po
wcześniejszym uzgodnieniu daty zainteresowanych prosimy o tel. do
biura parafialnego: (630)268-8766.

OAZA DZIECI BOŻYCH
Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które
odbywają się w czwartki o godz. 6:45pm w Centrum
Pastoralnym. Opiekun: s. Małgorzata Polańska MChR (248)
505-4140.
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
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.
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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. 7am w kościele, natomiast Dziecięcego Koła
Różańcowego po Mszy św. o godz. 11am w Bibliotece
Verburm.

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.

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:

•

Do wynajęcia duży pokój z łazienką w Wood Dale. Kontakt: Grażyna (773)682-0104

