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. Andrzej Maślejak SChr - proboszcz
ks. Krzysztof Janicki 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 (zastępca Przewodniczącej)
Rzecznik Prasowy: Agnieszka Stankiewicz
Kapłani i Siostry są stałymi członkami Rady

Są nieraz całe godziny, gdzie dusza moja jest pogrążona w zdumieniu, widząc
Majestat nieskończony, a tak uniżający się do duszy mojej. Nieustannie jest
wewnętrzne zdziwienie moje, że Pan najwyższy ma we mnie swoje
upodobanie a sam mi mówi o tym, a ja pogrążam się jeszcze więcej w swej
nicości, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Jednak muszę powiedzieć, że
kocham nawzajem swego Stwórcę do szaleństwa, każdym drgnieniem serca,
każdym nerwem; moja dusz bezwiednie tonie, tonie… w Nim. Czuję, że nic
mnie nie odłączy od Pana: ani niebo, ani ziemia, ani teraźniejszość, ani
przyszłość, wszystko się odmienić może, ale miłość nigdy, nigdy, ona zawsze
ta sama. (947)
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11:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
1:00pm +Daniel Masłowski
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Sławomir Madej w 14 rocz. śmierci
XXXIII Niedziela Zwykła - 14 listopada
6:00pm (sobota) +Halina Bukat w 4 rocz. śmierci
7:00am +Stefania Gołębiowska
9:00am Za zmarłych z rodziny Pasek
11:00am +Teresa Mościcka w rocz. śmierci
1:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Barbara Kosela w 4 rocz. śmierci
Poniedziałek – 15 listopada
8:00am Za parafian
8:00am O Boże błogosławieństwo dla Mai Budz w dniu 4
urodzin
7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
Wtorek – 16 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm +Władysław Opałacz w rocz. śmierci
7:00pm +Edmund Mentel w 1 rocz. śmierci
Środa - 17 listopada, św. Elżbiety Węgierskiej
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am O cud uzdrowienia dla ks. Mirosława Stępień
7:00pm +Mariusz Makowski
Czwartek -18 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am +Jan Krawczak
7:00pm +Romualda Małyszko w 2 rocz. śmierci
Piątek - 19 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am ++Jan i Natalia Skowroń
7:00pm +Maria Gorlewska
Sobota – 20 listopada
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
9:00am +Jowita Martinez
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 21
listopada
6:00pm (sobota) +Leokadia Chlebowicz
7:00am Za zmarłych z rodziny Marszałek
9:00am O Boże błogosławieństwo dla Księży i Braci z
Towarzystwa Chrystusowego i Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla w dniu ich tytularnego święta

14 listopada

Pierwsze czytanie: Dn 12,1-3
Drugie czytanie: Hbr 10,11-14.18
Ewangelia: Mk 13,24-32

XXXIII Niedziela Zwykła - Mk 13,24-32

Zbliża się koniec Roku Liturgicznego i dlatego czytania
przeznaczone na dzisiejszą niedzielę mówią o końcu świata.
Prorok Daniel napisał w swojej Księdze, że przy końcu
świata będzie okres ucisku, jakiego nie było odkąd narody
powstały. Będzie to też moment rozliczenia każdego
człowieka ze swojego życia. Prorok pisze: "Mądrzy będą
świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu
sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze". (Dn 12,13)
Św. Marek dramaturgię końca świata przedstawia w
następujacy sposób: "W owe dni po wielkim ucisku słońce
się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą
spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte". (Mk
12, 24-26)
Po tych wydarzeniach ludzie ujrzą Syna Człowieczego
przychodzącego z mocą i siłą, aby osądzić cały świat.
Jakie myśli nasuwają się człowiekowi, gdy czyta w Biblii o
końcu świata? Z pewnością występuje uczucie lęku i strachu,
ale także uczucie pragnienia, aby sąd ostateczny był dla
mnie chwilą szczęścia i radości, a nie potępienia. Co więc
mam czynić, aby się zbawić?
1. Mam mieć świadomość, że do nieba nie dostaje się ten,
który nie popełnia w życiu błędów i grzechów, ale ten,
który te błędy i swoje grzechy wykorzystuje ku
nawróceniu.
2. Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który
w życiu postawił na Pana Boga i na Jego program i ten
program realizuje.
3. Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który
potrafi uwierzyć i zaufać, że Pan Bóg ma dla nas pomysł i
drogę wyjścia ze zła, w które weszliśmy.
4. Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który
ma odwagę publicznie, na oczach znajomych, kolegów i
przyjaciół gorzko zapłakać i przeprosić.
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5. Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, który
uczy drugich sprawiedliwości.
6. Mam mieć świadomość, że do nieba dostaje się ten, kto
dochodzi do przekonania, że nie Pan Bóg, ale "ja" mam
sie zmienić.
W czasie dzisiejszej Mszy św. poprośmy Chrystusa, aby
uchronił nas od pokusy układania sobie życia bez Niego, a
Maryję, naszą Przewodniczkę w wierze i Gwiazdę nowej
Ewangelizacji, aby chroniła nas na drogach waszej wiary. ks.
Andrzej Maślejak SChr, proboszcz.

Fragmenty z książki Fulli Horak - "Niewidzialni"

Autorka dzieli sie swoimi rozmowami, które prowadziła w
czasie zesłania na Syberii.
Podeszła do mnie Anna Adolfowna, dziennikarka z
Leningradu. "Jesteście szaleni Polacy, zawsze umieracie za
ojczyznę, a silniejsi odbierają wam wolność. Marzycie o niej
w celach więziennych. Jecie podłe zupy i czarny, lepki chleb.
Co wam z tego, skoro macie takich sąsiadów, jak my i
Niemcy. Nikt nie ma litości dla słabszych. Buntujecie sie
bezsilnie. Naprzykład chorujecie, chleba juz jeść nie
możecie, giniecie wśród obcych, a u was gospodarzą
cudzoziemcy.
Odpowiedziałam tak, ale u nas jest orla myśl nieustępliwie
czująca swoją wartość. Ale połykają was rekiny, macie
waszego Boga, który wcale was nie chroni.
Nasza Ojczyzna to nie tylko ziemia, ale treść wiary, dobrych
obyczajów. Przemoc nie pozbawia nas wysiłków, aby
odzyskać wolność. Niewola nie jest naszą, ale hańbą
waszego napastliwego narodu. Tajemnicą cierpienia jest
posuwanie sie naprzód. Uczymy się jak należy postępować,
bo ból wszystkich boli jednakowo. Dzienikarka nie
ustępowała. "Chcą was uwodzić hasłami, kłamstwem
obietnic, faryzeuszostwem.
Po kilku dniach podeszła do mnie pokorna: "Nęka mnie
niepokój o matke staruszkę, o córke, która jest przy niej. Wy
się modlicie, powiedzcie jak? Byłam zakłopotana. Oto
prawosławna dziennikarka rosyjska prosi o treść modlitwy,
bardzo skutecznej i wartościowej. "Prosze przekonać Boga
osobiście o tak koniecznej pomocy i o rozumne przeżywanie
cierpienia. Nie o zmiękczenie Boga, ale o dobre przeżycie
tego, co przynosi każdy dzień.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele - czy widzicie , jak
człowiekowi potrzebna jest wiara. Dziennikarka
powiedziała prawdę - nie dorosłam do zrozumienia
nieznanej siły, czyli nie dorosłam do zrozumienia Boga.
Podeszła Katarzyna Porfirowna, profesor Uniwersytetu
Leningradzkiego. Zapytała co myślę o pochodzeniu
człowieka. Zajrzyjcie - powiedziałam - do wnetrza matki. Od
embrionu do rozwoju. Od samej plazmy czas rozwoju trwa 9
miesięcy. Czas powstawania człowieczeństwa mógł trwać
wiekami, ale na tej samej zasadzie z pierwszej pary
stworzonej. Stawał sie i jest człowiek.

Widziałam jej niepokój, migotanie oczu i wyraz twarzy z jakim
patrzyła na moją połataną odzież. Zobaczyłam w jej oczach
iskierkę zazdrości. Odezwała sie: "Jesteście bogaci, choć
wygnali was na tułaczkę. Obeszli się z wami okrutnie, a i tak
macie wiarę i patriotyczną postawę. Macie inny od nas
wymiar. Potwierdziłam: "Tak! Jestem wewnętrznie wolna,
choć nie mogę czynić tego, co bym chciała. Wojna nas tu
sprowadziła, zabrano nasze gniazda rodzinne, nasze
uczucie spokoju, światło radości w nas zgasili. Ale przez
nasze myśli płynie moc ducha i wyjaśnia wartość dobrej woli
trwania.
Stała nieporuszona i zapytała: "Jak wy się modlicie ? Czy
aby nas spotkały nieszczęścia? ". Nie. Nie dyktujemy Bogu
niczego. To co przeżywamy bez wielkiego narzekania, jest
modlitwą... Po kilku dniach kobieta znowu podeszła do mnie:
"Wasza wrażliwość delikatnie przesunęła się przez moje
myśli. Może macie rację, może jestesmy duchami w ciele,
dla przeżycia próby".

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...
Donacje z 11/07/2021
• Składka: $9,047.00
• Spłata długu: $21,774.00
• Pledges: $505.00
• Kawiarenka: $400.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapłać!

Podziękowanie z Domu Samotnej Matki

6 i 7 listopada Siostry Misjonarki rozprowadzały świeczki na
stół wigilijny, jako wsparcie działalności Domu Samtonej
Matki.
S. Marta bardzo serdecznie dziękuje za życzliwość i złożone
ofiary. Uzyskana kwota to: $9,687.00. Bóg zapłać!
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Bierzmowanie 2022
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.

Sakrament Bierzmowania odbędzie się 26 marca:
1.10am – VIII piątkowa A; VIII piątkowa B; VIII
sobotnia C
2.12pm – VIII sobotnia A; VIII sobotnia B; VIII Z
(zoom)
3.2pm – Młodzież ze szkoły im. Czesława Miłosza i Młodzież
ze szkoły Władysława Sikorskiego

Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Witold
Mroziewski.

Więcej informacje na temat przygotowania do Bierzmowania
można znaleźć na stronie: https://milosierdzie.us/
sakramenty/bierzmowanie/

Chrzest św.

Poświęcenie książeczek dzieci komujnych

Najbliższe spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych
odbędzie się w środę, 24 listopada, o godz. 7:45pm w
kaplicy św. Faustyny w kościele.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.

I Komunia 2022

Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 20
listopada: Jack Daniel Rogoz, Adam Paściak; w
sobotę, 27 listopada: Adam Orchowicz, Oliwier
Daniel Hajduczenia; w niedzielę, 28 listopada:
Sebastian Kruszewski, Sofia Anita Szczesny.

Przygotowanie do chrztu w naszej parafii

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę
miesiąca po Mszy św. o godz. 1pm. Obecność rodziców
dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest
obowiązkowa!
O formalnościach związanych ze zgłoszeniem dziecka do
chrztu można się dowiedzieć dzwoniąc do biura
parafialnego (630)268-8766; przeczytać ze strony
parafialnej: www.milosierdzie.us/sakramenty/chrzest/ lub
przeczytać z tablicy ogłoszeń w kościele.

Poświęcenie książeczek odbędzie się podczas Mszy św. o
godz. 7pm:
• 29 listopada (poniedziałek) – 3A i 3B – gr. I
• 30 listopada (wtorek) – 3pA i 3pB – gr. II
• 2 grudnia (czwartek) – 3C i 3wA – gr. II
• 13 grudnia (poniedziałek) – grupa piątkowa Schaumburg i
Addison – gr. I
• 16 grudnia (czwartek) – grupa sobotnia Schaumburg – gr.
II
Więcej informacji na temat I Komunii św. w
naszej parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komunia-swieta/.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 27
listopada: Cristin i Filip Orchowicz.
Przygotowujących się do sakramentu
małżeństwa powierzamy naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze życia!

Nowi marszałkowie

Potrzebujemy nowych marszałków do zbierania
tacy w czasie Mszy św. Prosimy zgłaszać sie do
Marka Stanisz 630-518-6560

Koncert Patriotyczny z okazji 103 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
Koncert w wykonaniu Orkiestry i
Chóru Parafialnego odbędzie się
14 listopada po Mszy św. o
3:30pm.

Szukam pokoju z łazienką do wynajęcia w Itasca.
Kontakt: Leszek (847)338-7405.
• Potrzebna niania do dwójki dzieci w Lombard na trzy dni
w tygodniu. Kontakt: Kasia (708)516-8264
•
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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 i s. Magdalena Polak 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 6:30pm 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.
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.
Zespół „Misericordia”
Zespół „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św. i
nabożeństwom. Próby zespołu odbywają się we wtorki o
godz. 8pm. Zespół prowadzi Jacek Krępulec: (630)205-4851.
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. prob. Andrzej Maślejak 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. Andrzej Maślejak 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.
Krąg Biblijny „Zacheusz”
Spotkania Kręgu Biblijnego „Zacheusz” odbywają się co
dwa tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy św.
(8pm) w Centrum Pastoralnym.
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. prob. Andrzej
Maślejak SChr.
Orkiestra Dęta
Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 7pm w
Centrum Pastoralnym. Zainteresowanych prosimy o
kontakt z dyrygentem, Mirosławem Bogun: (708)4047378. 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. Opiekun: ks. prob. Andrzej Maślejak SChr.
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. Opiekun: ks. prob. Andrzej
Maślejak SChr.
Natomiast Dziecięcego Koła Różańcowego po Mszy św.
o godz. 11am w Bibliotece Verburm. Odpowiedzialna Maria Mulica
(847)476-5554. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
Różaniec Rodziców za Dzieci
Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty
Różańcowej proszeni są o kontakt z Beatą: (773)5445031. Opiekun: ks. Krzysztof Janicki SChr.
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)885-6147.
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.
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. Prowadząca:
Irena Jarocińska (630)776-5401
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.
Biblioteka „Verbum”
Biblioteka „VERBUM” mieści się w salce na balkonie i
czynna jest w niedzielę pomiędzy Mszami. Wypożyczyć w
niej można książki religijne i patriotyczne.

