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
ks. Paweł Marek SChr - wikariusz
ks. Maciej Koczaj SChr - rezydent
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

Po Komunii świętej ujrzałam Pana Jezusa w wielkim majestacie - i rzekł mi
Jezus: Córko Moja, w tygodniach, w których Mnie nie widziałaś ani czułaś Mojej
obecności, głębiej byłem z tobą zjednoczony aniżeli w chwilach uniesień. A
wierność i woń twojej modlitwy dosięgła Mnie. Po tych słowach dusza moja
została zalana pociechą Bożą, nie widziałam Jezusa, a tylko jedno słowo
wymówić mogłam - to jest: Jezus; a po wymówieniu tego imienia znów duszę
moją zalewało światło i głębsze skupienie, które trwało trzy dni bez przerwy.
Jednak na zewnątrz mogłam spełniać swoje obowiązki. (1246)
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XXIV Niedziela Zwykła - 11 września
6:00pm (sobota) +Jarosław Chlebowicz
7:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
przyjaciół rodziny Mucek
9:00am Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Danuty i
Stanisława Piaseckich z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo
11:00am +Stanisław Bukowski
1:00pm ++Maria i Jan Granat
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm ++Stanisława i Jakub Szpak
Poniedziałek – 12 września
8:00am Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Doroty i Ryszarda w 1 rocz. ślubu
8:00am O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków Stasi
z podziękowaniem za otrzymane łaski
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Jacka
Rapacz w 35 rocz. ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski
Wtorek – 13 września, Procesja fatimska
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
8:00am +Antoni Folcik
7:00pm +Kazimierz Kielek
Środa - 14 września, Podwyższenie Krzyża
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm +Teresa Moździerz w 7 rocz. śmierci
7:00pm Za zmarłych rodziców chrzestnych: ++Władysław
Lis i Anna Giemza oraz ++Franciszek Mucek i Bronisława
Paleczek
Czwartek - 15 września, MB Bolesnej
8:00am +Renata Trela w 15 rocz. śmierci
8:00am O Boże błogosławieństwo i łaski dla Aleksandra
7:00pm O Boże błogosławieństwo dla Piotra Gavryluk w 11
rocz. urodzin
Piątek - 16 września
8:00am O nawrócenie i uzdrowienie duchowe dla syna
Piotra
8::00am +Aleksander Gawin
7:00pm +Zofia Mołdoch
Sobota – 17 września
8:00am +Stanisława Hryń w 38 rocz. śmierci
9:00am +Leszek Łącała
XXV Niedziela Zwykła - 18 września

6:00pm (sobota) +Adam Ocytko
6:00pm (sobota) ++Wiesław i Teresa Łoniewscy
7:00am +Sabina Snarska w 1 rocz. śmierci
9:00am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Danuty Siudek z ok. urodzin
11:00am O Boże błogosławieństwo dla Ignasia z ok. 7
urodzin
1:00pm O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alicji i
Mirosława Tarka z ok. 55 rocz. ślubu
1:00pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Antoni Folcik

11 września

Pierwsze czytanie: Wj 32,7-11.13-14
Drugie czytanie: 1Tm 1,12-17
Ewangelia: Łk 15,1-32

XXIV Niedziela Zwykła - Łk 15,1-32

W dzisiejszą niedzielę Liturgia Słowa zaprasza nas do
kontemplacji pięknej przypowieści o Synu Marnotrawnym.
Jakie przychodzą refleksje, gdy kontemplujemy tę
przypowieść?
Teolog ks. Henri J.M. Nouven kontemplując tę przypowieść
w swojej książce "Powrót Syna Marnotrawnego" zauważa, że
ojciec chce pogodzić obydwu synów, tego, który wszystko
zmarnował i tego, który zaczął narzekać.
Bóg jest zarówno Ojcem i Matką i nie porównuje. Kto z nas
potrafi pojąć, że wszystkie dzieci są przez Boga umiłowane,
a przecież są. Bóg jest kobietą, która wymiata kąty, by
znaleźć zagubioną drahmę i ojcem, który czeka na powrót
syna. Tak jak ja chcę odnaleźć Boga, tak samo Bóg chce
odnaleźć mnie. Zastanów się: Bóg Cię szuka, a ty robisz
wszystko, żeby się ukryć. Czy nie sądzisz, że to juz czas,
aby powrócić?
Zauważcie jaką duchową walkę prowadził syn marnotrawny,
by wrócić. To jest walka z samoodrzuceniem, z
samopotępieniem i wstrętem do siebie. Jest to zażarta
walka, bo demony robią wszystko, byś myślał, że jesteś
bezwartościowy, bezużyteczny i niewarty szacunku.
Synowie z przypowieści nie mieli pewności czy ojciec
ich kocha. W jaki sposób prowadzi swoje życie wielu ludzi?
Nigdy nie mają pewności, czy są naprawdę kochani. Wielu
opowiada o sobie straszne historie, które uzasadniają ich
poczucie małowartości, mówią o rodzicach, którzy nie dawali
im tego, czego potrzebowali, o nauczycielach, którzy ich
krzywdzili, o przyjaciołach, którzy ich zdradzili, o kościele,
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który ich opuścił w krytycznych chwilach.
Na te ludzkie zranienia odpowiedzią jest przypowieść o
synu marnotrawnym. Ta przypowieść opowiada o Miłości
jaka istniała przed odrzuceniem i jaka będzie istniała po
odrzuceniu.
Kto nie wierzy w Bożą miłość staje sie cynikiem. Kto to jest
cynik? To jest czowiek, który gdziekolwiek idzie szuka
ciemności. Dlatego istnieje przepaść pomiędzy cynizmem a
radością.
Obydwaj synowie wrócili do ojca. Gdy wraca się do ojca,
to się już nie pozostaje dzieckiem, ale dorosłym. Dorosły
staje sie ojcem i matką. Synowie z przypowieści wrócili.
Dlaczego, po co? By stać się ojcem, by witać i przyjmować,
by okazywać miłość. Zostać ojcem, to owoc refleksji nad
powrotem Syna Marnotrawnego.
Stać się ojcem – Jaka jest jedna z paraliżujących tragedii
człowieka - strach przed Bogiem. Etap naszej wędrówki
duchowej powinien iść w kierunku pozbycia się strachu, by
stawać się jak Bóg. Masz wielkie powołanie – stać się jak
Ojciec i żyć Jego Boskim współczuciem.
Dlaczego Chrystus opowiedział przypowieść o synu
marnotrawnym? Celem przypowieści było stać sie jak
ojciec, to znaczy wyjść z dzieciństwa. Przypowieść
przedstawia jaki jest Bóg. Jest Bogiem współczucia,
witającym z radością skruszonych grzeszników.
Kim jest Jezus w przypowieści? Jest młodszym synem, który
się nigdy nie zbuntował i starszym synem, który nigdy nie był
rozgoryczonym.
Dorastanie do duchowego ojcostwa to bardzo ważna sprawa
w naszym życiu wiary. Jaka jest więc droga do stania się
ojcem: Trzeba w życiu przeżyć smutek, trzeba w życiu
wszystko opłakać, a potem wszystko przebaczyć, na końcu
okazywać swoją wspaniałomyślność jak to czyni ojciec z
przypowieści. ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz

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...

Modlitwa o pokój

Pamiętajmy w swoich modlitwach,
by wypraszać pokój i wolność w Ukrainie.

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.

Raport Kwesty Diecezjalnej CMAA dotyczący
naszej parafii
W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.

Dotychczas zebraliśmy $43,258.00.
Zostało do zebrania $2,342.00
Donacje: niedziela - 08/28/2022:
Składka: $7,782.00
Spłata długu: $6,602.34
• Pledges: $90.00
•
•

Donacje: niedziela - 09/04/2022:
Składka: $7,576.00
Spłata długu: $6,757.00
• Pledges: $90.00
• Kawiarenka: $619.00
• Sklepik: $984.00
•
•

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę, 17
września: Joachin Krupa; Olivia Brzozko;
Adam Scott Meents; 25 września: Alicja
Blachut; Roman David Pekala; Maya
Subotowicz; Adrian Korona.
Rodzicom życzymy wszelkich łask i Bożego
błogosławieństwa w wychowaniu dziecka w wierze.
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
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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.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 17
września: Magdalena Zadlo i Dawid Kurek;
24 września: Justyna Kulach i Damian
Kudra; Paulina Mlynarczyk i Daniel Nawara;
Anna Zelazo i Fredy Dominquez.
Przygotowujących się do Sakramentu małżeństwa
powierzamy naszym modlitwom oraz życzymy wielu łask
Bożych na nowej drodze życia!
Formalności związane z przygotowaniem do ślubu należy
załatwiać w parafii, do której przynajmniej jedna strona jest
zapisana. Narzeczeni nie zapisani do żadnej parafii muszą
wcześniej dokonać tego zapisu w parafii, do
której uczęszczają na Mszę św.
Więcej informacji można znaleźć na stronie parafialnej:
https://milosierdzie.us/sakramenty/malzenstwo/.

Nowy Wikariusz w naszej Parafii

Bardzo serdecznie witamy w naszej parafii
ks. Pawła Marka SChr, który decyzją ks.
prowincjała Jacka Walkiewicza SChr został
mianowany wikariuszem w naszej Parafii.
Ks. Paweł został wyświęcony na kapłana 17
maja 2011 r. Pochodzi ze Stargardu
Szczecińskiego. Po święceniach pracował na parafiach w
Polsce. Przez ostatnie trzy lata był wikariuszem w parafii
Matki Boskiej Królowej Polski w Toronto.
Księdzu Pawłowi życzymy Bożego błogosławienstwa w pracy
duszpasterskiej w naszej parafii.

Rekolekcje Księży Chrystusowców

W tym tygodniu od poniedziałku do piątku (12 września - 16
września) w ośrodku rekolekcyjnym Ojców Kapucynów w
Washington, na przedmiesciach Detroit, odbędą się
rekolekcje Księży Chrystusowców.
Podczas naszego pobytu na rekolekcjach zastępować nas
będzie ojciec Wacław Lech, karmelita z Munster, Indiana.

S. Nulla Garlińska ze wspólnoty Sióstr Uczennic
Krzyża - gościem w naszej parafii
Serdecznie witamy w naszej parafii s. Nullę, która za
wstawiennictwem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego została

cudownie uzdrowiona. Jej cud uzdrowienia przyczynił sie do
beatyfikacji Ks. Kardynała. W czasie Mszy św. posłuchamy
jej świadectwa.

Oaza Dzieci Bożych

S. Magdalena i s. Małgorzata zapraszają dzieci na
spotkanie Oazy Dzieci Bożych.
22 września zapraszamy dzieci od 6 do 10 lat, a
29 września dzieci od 11 do 14 lat.
Spotkania odbywają się w Centrum Pastoralnym od godz.
6:30pm do 8pm, co drugi czwartek dla każdej grupy.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku
do piątku od godz. 9:00am do 6:30pm, a w
soboty od godz. 8:30am do 5:30pm.
Zapraszamy na adorację całą noc z piątku na
sobotę. Proszę zapukać w okno, by wejść.

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.

Szlachetna Paczka USA
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Oaza Dzieci Bożych

Zapraszamy na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które
odbywają się w czwartki o godz. 6:30pm 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, Magda Kamińska, Justyna Szkaradek i
Krystian Kwaśniak. 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 Katarzyna
Kwoka. 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”

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. 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)544-5031. Opiekun: ks.
Krzysztof Janicki SChr.

Wspólnota Wojowników Maryi

Męska grupa różańcowa, spotyka się w pierwsze soboty
miesiąca w Centrum Pastoralnym o 6am. Kontakt: Krzysztof
(202)460-4950 lub Daniel (630_544-1902.

Poradnictwo rodzinne

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.

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.

Odnowa w Duchu Świętym

Straż Honorowa NSPJ i NSM

Lektorzy

Zespół „Mała Wisła”

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.
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.

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.
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca ludowego.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 5pm6:30pm 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.

Warsztaty Rozwoju Duchowego - „Wreszcie żyć - 12 kroków ku
pełni życia”
Nasza parafia oraz Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR organizuje
Warsztaty Rozwoju Duchowego. Opiekunem jest ks. Andrzej Maślejak
SChr, proboszcz.

