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

Niezmiernie Mi jest miłe to twoje stanowcze postanowienie zostania świętą.
Błogosławię wysiłkom twoim i dostarczę ci sposobności do uświęcenia się. Bądź
uważną, aby nie uszła żadna sposobność, którą ci poda Moja opatrzność do
uświęcenia. Jeżeli ci się nie uda wykorzystać danej sposobności, nie trać
spokoju, ale uniżaj się głęboko przede Mną i z wielką ufnością zanurzaj się cała
w Moim miłosierdziu, a tym sposobem zyskujesz więcej niż utraciłaś, bo pokornej
duszy hojniej się dawa - więcej, aniżeli ona sama prosi...
Z tych rekolekcji wychodzę całkowicie przemieniona przez miłość Bożą. Dusza
moja poważnie i mężnie rozpoczyna nowe życie, chociaż na zewnątrz to życie
niczym się nie zmieni, a nikt tego nie dostrzeże; jednak miłość czysta jest mi
przewodniczką życia, a na zewnątrz miłosierdzie jest owocem jej. (1361.1362)
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XXXII Niedziela Zwykła - 6 listopada
6:00pm (sobota) Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy
nasze i całego świata
7:00am +Stefania Gołębiowska
9:00am Za zmarłych z rodziny Stano i Ogorzałek
11:00am O powołania kapłańskie i zakonne
1:00pm +Józef Dziadkowiec
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm Za zmarłych polecanych w wypominkach
Poniedziałek – 7 listopada
8:00am Za Parafian i Dobrodziejów Parafii
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm +Teresa Luter w 5 rocz. śmierci
7:00pm O uzdrowienie ze zranień z przeszłości
Wtorek – 8 listopada
8:00am Za zmarłych z rodziny Dziadkowiec, Murzański,
Kowalczyk, Wróbel, Bafia
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i opiekę
Anioła Stróża dla Grażyny w dniu urodzin
Środa - 9 listopada, Rocznica poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej

8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am W intencji ks. Mirosława Stępień SChr
7:00pm ++Leokadia, Natalia, Jan, Robert Chmiel
Czwartek - 10 listopada, św. Leona Wielkiego
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
8:00am ++Krystyna i Bronisław Bronicki
7:00pm Dziękczynna z ok. 3 urodzin Konrada Kompiel
7:00pm O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Andrzeja w rocz. urodzin
Piątek - 11 listopada, św. Marcina z Tours
8:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
7:00pm Za Ojczyznę
7:00pm +Wiktor Matys w 46 rocz. śmierci
Sobota – 12 listopada, św. Jozafata
8:00am +Krystyna Wiśniewska w 1 rocz. śmierci
9:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
XXXIII Niedziela Zwykła - 13 listopada
6:00pm (sobota) +Władysław Opalacz
7:00am Za zmarłych z rodziny Marszałek
9:00am Za zmarłych polecanych w wypominkach
11:00am +Halina Bukat w 5 rocz. śmierci
1:00pm +Walter Kot
3:30pm Intencja zbiorowa
7:00pm +Sławomir Madej w 14 rocz. śmierci

6 listopada

Pierwsze czytanie: 2 Mch 7,1-2.9-14
Drugie czytanie: 2 Tes 2,16-3,5
Ewangelia: Łk 20,27-38

XXXII Niedziela Zwykła - Łk 20,27-38

Dzisiejsza Liturgia Słowa porusza problem istnienia życia
poza granicą śmierci. Chrystus w Ewangelii dyskutuje
z saduceuszami o zmartwychwstaniu, w które oni nie
wierzyli. A tymczasem Jezus nasz Pan jest jedyną osobą,
która wróciła z cmentarza po swojej śmierci. Pan
Zmartwychwstał. Tę prawdę przekazali nam Apostołowie.
Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa jest fundamentem
naszej chrześcijańskiej wiary. Św. Paweł wyraził tę prawdę
w następujący sposób. "Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał
daremne byłoby nasze nauczanie". Kiedy św. Paweł
przekonał się, że Jezus żyje, już się nie cofnął przed
świadczeniem o zmartwychwstałym Panu.
Saduceusze z dzisiejszej Ewangelii nie wierzyli, że jest życie
pozagrobowe, że zmarwychwstaniemy. Kto z nas nie ma
problemu z wiarą? O jednym pamiętajmy: nie można sobie
samemu nabyć wiary, nie można jej od nikogo kupić, jak
kupujemy różne rzeczy w sklepie. Wiara jest łaską i dlatego
można ją tylko u Boga wyprosić, albo z Jego łaski otrzymać.
Dlaczego wiara jest taka ważna w życiu, dlaczego jest
skarbem? Bo przez łaskę wiary przychodzą nawrócenia,
uleczenia, otwarcie na nowe życie, na dzieci. Dzięki wierze
jesteśmy gotowi do przebaczenia, a także dyspozycyjni,
by coś dobrego w życiu zrobić dla Jezusa.
Widzieliście kiedyś chrześcijanina, który kocha
nieprzyjaciela? To jest znak wiary. Słyszeliście kiedyś
o nawróconym ateiście, o nawróconym zbrodniarzu? To jest
znak wiary.
Pierwsze czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej opowiada
nam o wierze matki i jej siedmiu synów. Woleli oni oddać
swój najcenniejszy dar jakim jest życie, aniżeli zaprzeć się
swojej wiary. Oto jest szczyt wiary i szczyt miłości. Co uczynił
Chrystus dla nas? Oddał swoje życie.
Ewangelia dzisiejsza kończy się następującymi słowami
Jezusa skierowanymi do saduceuszów: "Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją".
Czy mamy świadomość, że żyjemy dla Boga, że Jemu
wszystko zawdzięczamy? Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
niech Jezus Chrystus umocni waszą wiarę, abyście zawsze
świadczyli, że On zmartwychwstał i jest Panem życia
i śmierci. Ks. Andrzej Maślejak SChr, proboszcz
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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

Chrzest św.

Sakrament chrztu św. otrzymają w sobotę,
12 listopada: Ksavier Patrick Onak, Adam
Jozef Dobek; w niedzielę: 13 listopada:
Filip Zalewski; w sobotę, 26 listopada: Sofia
Anna Shterev; w niedzielę, 11 grudnia:
Tomasz Piotr Mikrut, Damian Chrzanowski,
Alexander Pawlak; w sobotę, 17 grudnia: Adam Gainski.

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
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.

I Komunia św. w 2023

Informacje na temat I Komunii św. w naszej
parafii oraz forma zgłoszenia dziecka do I
Komunii i wykaz ważnych spotkań i Mszy św.
znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/komuniaswieta/.

Bierzmowanie 2023

Dotychczas zebraliśmy $43,868.00.
Zostało do zebrania $1,732.00

Informacje na temat Bierzmowania w naszej
parafii znajdują się na stronie: https://
milosierdzie.us/sakramenty/bierzmowanie/
Inne informacje u ks. Pawła: (331) 425-5859.

Donacje: niedziela - 10/30/2022:

Małżeństwo

W tym roku na kwestę mamy zebrać $45,600.

•
•
•
•

Składka: $9,562.00
Spłata długu: $6,822.00
Pledges: $460.00
Kawiarenka: $700.00

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać!

Wypominki

Za zmarłych wypisanych w Wypominkach przez cały
listopad codziennie jest odprawiana Msza św. i są one
wyczytywane rano w tygodniu po Mszy św.,
a wieczorem i w niedziele przed każdą Mszą św.

Sakrament małżeństwa zostanie zawarty 12
listopada: Joanna Borek i Corey Leja.
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/.
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Wizytacja Matki Generalnej Sióstr
Misjonarek Chrystusa Króla

Serdecznie witamy w naszej Parafii Matkę
Ewę Kaczmarek MChR, która przybyła z
Polski na oficjalną wizytację Sióstr Misjonarek
pracujących w naszej parafii i w przedszkolu.

Witraże w kościele

W ostatni poniedziałek rozpoczęło się montowanie czterech
witraży w naszym kościele.
Witraże zostały wykonane w pracowni państwa Karoliny i
Tomasza Samoszuk w Polsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które
sponsorowały witraże.
90-lecie Powstania Towarzystwa Chrystusowego
Uroczystość 90-lecia
Towarzystwa
Chrystusowego
będziemy obchodzić
w niedzielę,
20 listopada,
w Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata.

Dekret powstania Towarzystwa Chrystusowego został
podpisany przez sługę Bożego księdza kardynała Augusta
Hlonda, założyciela Zgromadzenia, 8 września 1932 r. we
wspomnienia Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Nasz
Założyciel
polecił
organizowanie
nowego
Zgromadzenia Zakonnego naszemu współzałożycielowi
słudze Bożemu Ojcu Ignacemu Posadzemu.
Ojciec Ignacy 23 sierpnia 1932 r. przybył wraz z trzema
kandydatami na braci zakonnych do Potulic koło Nakła, aby
organizować Towarzystwo Chrystusowe.
Nasza parafia Bożego Miłosierdzia, która niedawno
obchodziła 25-lecie swego istnienia to owoc misji jaką pełnią
Księża Chrystusowcy wśród Polonii.

Msza św. z prośbą o uzdrowienie i adoracja

W czwartek, 17 listopada, będziemy gościć w naszej parafii
ks. Augustine Mundackatt V.C. z Indii.
Jest
on
znanym
charyzmatycznym
kapłanem
przepowiadającym Ewangelię na całym świecie. Wiele
znaków i uzdrowień ma miejsce w czasie jego głoszenia
rekolekcji czy też odprawiania Mszy św. z prośbą o
uzdrowienie.
Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 7pm.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu, która odbywa się od poniedziałku
do piątku od godz. 9am 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.

Zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi
Zapraszamy Wszystkich, którzy pragną
dokonać Zawierzenia się Panu
Jezusowi przez ręce Maryi. Zawierzenie
odbędzie się 8 grudnia 2022.

33 dniowe przygotowanie rozpoczynamy dzisiaj, tj. od 5
listopada.
Więcej informacji: Dorota (630)835-4824 i Maria (847)4765554.
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Poszukuję kierowcy na dojazd do pracy w Downtown
Chicago, w godz. popołudniowych i z powrotem do domu.
Mieszkam w Addison. Kontakt: Maria (773)895-6258
• Sprzedam tanio drzewo do kominka. Kontakt: (630_2291609. Proszę wysyłać wiadomość - sms
• Wynajmę pokój. Jestem emerytem, mam mieszkanie z
dwoma sypialniami w Carol Stream. Kontakt: Marian (630)
935-0549.
•
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Orkiestra Dęta
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. Opiekun: ks. Paweł Marek
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. Opiekun: ks. Paweł Marek SChr
Kontakt: krag.milosierdzia@gmail.com.

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. 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”

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”

Apostolat Margaretka

Grupa AA

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.
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.
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. Opiekun: ks. Paweł Marek
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. prob.
Andrzej Maślejak SChr.

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. Paweł Marek SChr
Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat do zespołu tańca ludowego.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 6pm7:00pm w Centrum Pastoralnym. Prowadząca: Irena Jarocińska
(630)776-5401
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.

