St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948 Fax. 708-652-0646

Website: www.stmaryofczestochowa.org

E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
August 03, 2008
Masses:
Saturday
8:00 AM (English)
5:00 PM (English)
Sunday
7:30 AM (English)
9:00 AM (English)
10:30 AM (Polish)
12:30 PM (Spanish)
5:00 PM (Spanish)
7:00 PM (Polish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)
Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Darek Pabis CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: dariusz@stmaryofczestochowa.org
Alois Theis - School Principal
E-mail: principal@stmaryofczestochowa.org
Jessica Navarro - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Marisol Ortíz - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Sr. Magdalene Kabat - Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-484-2640
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

Fourth Saturday
7:00 – 8:00 PM (Polish)

Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Devotions:

Sophie Schultz - SPRED

Every Wednesday
The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
8:30 AM - 7:00 PM
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour (English)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Fourth Saturday
7:00 PM Prayer Vigil (Polish)

Social Center

Parish School

5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118

3001 S. 49th Ave.
Tel. 708-656-5010
Fax 708-656-4043

E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

E-mail:
school@stmaryofczestochowa.org

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at once. Holy
Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or by
calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

Iskierki Parafialne
5:00

August 3, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Gen Kowalski ( Ed Zavislac)
10:30 O Błogosławieństwo Boże w 24-ą rocznicę ślubu dla
Stanisława & Marian Tisonczyk
†Halina Czykier
†Jan & Bronisława Sowinski (family & friends)
†Edward Ptak 3 rocz. śm (od żony i dzieci)
†Franciszek, Anna, Tadeusz Górka
†Edward i Anna Płoszaj
†Jan Motyka
12:30 Benedición por sus quince años de Karla Casteneda
†Guadalupe Marentes
†Jose Manuel (Venegas family)
†Ulises Venegas (family)
†Madeo Vega (family)
5:00 Por los feligreses
7PM Za parafian
August 4, Monday, John Mary Vianney, Triest
7:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
August 5, Tuesday, Dedication of the Basilica of St. Mary Major
in Rome
7:00 †George Bochniarz (Norbert Sladek)
8:00 †Parishioners
August 6, Wednesday, Transfiguration of the Lord Feast
7:00 Parishioners
8:00 Poor Souls
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
August 7, Thursday, Sixtus II, pope martyr and companions
7:00 Parishioners
8:00 †Irene & Michael Cholewa (Sr. Magdalene)
August 8, Friday, Dominic, priest
7:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:00 †Deceased members of the Warren Family
August 9, Teresa Benedicta of the Cross, virgin, martyr
8:00 †Cecilia Mlyniec (Kral Walski)
11:00 Wedding Mass: Wioleta Swierk & Stanislaw Zalinski
1:00 Wedding Mass: Joanna Kwiatek & Marek Capiak
3:00 Wedding Mass: Kristel Ann Groth & Francisco Garcia

†Marie Zalesiak (Helen Strelczyk)
†Walter & Helen Zima (Frances & Clara Zima)
†Ines Jaramillo (Jaramillo/Duarte Family)

August 10, Nineteenth Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Mary Wojtowicz (Honek Family)
10:30 †Halina Czykier (Husband)
†Edward Ptak - 3 rocz. śm. (od żony i dzieci)
†Edward i Anna Płoszaj
12:30 Por los feligreses
5PM Por los feligreses
7PM Parishioners

Lector Schedule
August 9, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
August 10 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Michael Yunker, Helen Cison
10:30 Waldemar Lipka, Adrian Ślęzak
12:30 Juan Rodriguez, Linda Ramirez,
Roberto Pasillas, Mariol Ortiz
5:00 Linda Ramirez, Trinidad Torrez, Humberto Tellez
7:00 Polish lectors
Eucharistic Ministers
August 9, 2008
5pm Dorothy Tetlak, Mary Vittorio
August 10, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Rafael Ayala, Georgia Czarnecki,
John Kulaga, Myra Rodriguez
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Margarita Morales, Ma.Trinidad Torrez, Martha Brito
5:00 Enrique Garcia, Ma. Trinidad Torrez
7:00 Priests and Polish ministers
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Wioleta Swierk & Stanisław Zalinski
III. Joanna Kwiatek & Marek Capiak
III. Kristel Ann Groth & Francisco Garcia
II. Magdalena Zoltek & Grzegorz Landowski
II. Marena Szczygiel & Dariusz Sikowski
II. Maria Del Carmen Gallardo & Alejandro de la Torre
I. Irma Duarte & Jose’ A Gabaldon
I. Małgorzata Barnas & Christopher Majkrzak
I. Aneta Gonciarz &* Jakub Dunajccak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 27, 2008

The Third and Last Early Bird drawing for $100
will take place next Sunday, August 10th at the
12:30pm Mass.
During this past week $870 in raffle tickets was
received which makes the total to date
$12,370 in ticket sales.
It will take a 100% effort on the part of our parishioners to reach our
Raffle goal! Each week we will up-date the raffle proceeds. There
are three weeks left to reach our goal! If you have misplaced your
raffle book, you can pick up another one at the rectory office. What
a huge accomplishment it would be for our parish to reach at least
75% of our goal. With your help this can be possible! Will you help?
Can you purchase at least 1 ticket if you cannot sell the entire book
of raffle tickets?

Amt.

$80,000.00

$70,000.00
$60,000.00
$50,000.00
Amt.
$40,000.00
$30,000.00

$12,310.00

$10,000.00
$0.00
Goal

$374.00

7/27

7:30AM

$487.00

9:00AM

$860.00

10:30AM $2,566.00
12:30PM $1,050.63
5:00PM

$400.00

7:00 PM

$189.00

TOTAL $5,926.63
Children’s collection: $23.00

Do you waste the financial
gifts that God has given you
on things that are not necessary or on things that do not give you joy
and fulfillment? This is Isaiah’s challenge to
us this week.

$90,000.00

$20,000.00

5:00PM

“Why spend your money for
what is not bread; your wages
for what fails to satisfy?”.

2008 RAFFLE PROCEEDS

$80,000.00

7/26

To date

We welcome in Baptism…….
Mateo Javier Franseca
Juliana Denise Lacey
Jakub Andrzej Kochanski
Patrick Oliver Kowalczyk
Kinga Moskalik
Melanie Louise Reeves

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
Patty Bambas
Loretta Bolociuch
Therese Brazda
Aurora Castro
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Mary Dlugokienski
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Justine Hranicka
Genevieve Jones
Nilene Kolbuck
Joseph Korviszh
Virgie Lauth
Zig Mizura

Patti Polis
Angele Rodriguez
Benigno Rodriguez
Ann Sak
Connie Skarbek
Irene Sterns
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Kim Tross
Stella Vento
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News
ARCHDIOCESE OF CHICAGO SUMMER MISSION APPEAL
Next weekend—August 9th and 10th our parish will welcome
Sister Marie-Paule Willem, a Franciscan Missionary of Mary.
Sister will travel from Las Cruces NM to speak to our parishioners about the Mission of her community. In the spirit of St. Francis of Assisi, more than 8,500 Franciscan Missionaries of Mary
of 66 nationalities, travel up and down the roads of 73 countries
throughout the world. The second collection next weekend will
be taken up for the support of the Summer Mission Appeal.
Your generosity to support this worthy cause, as we welcome
Sister Marie-Paule Willem to our parish, is much appreciated!
Deacons in the Catholic Church!

How do I discern God’s call?

The question is not really, “Do I want to be a deacon?” Rather, ask
yourself, “What does God want me to be? How am I responding to
God’s personal call?” Christian discernment implies a life of faith
and a sense of one’s relationship with God. Discernment requires a
heart ready to listen and respond in prayer and reflection. Discernment also requires a mind prepared to learn about the diaconate
and to decide what choice in your life will bring the greatest joy to
God, the world and yourself.
Do you believe that Jesus may be inviting you to inquire about this
ordained ministry? The next information session is at DePaul O’Hare Wednesday, September 24, 2008 - 7:30PM. 3166 S. River
Road. Contact Deacon Bob Puhala @ 847-837-4564 for more information or bpuhala@usml.edu..

There is a need for volunteers to help at the Carnival. We will
need people to help in the food booth, ticket sellers, Bingo workers, setup and clean-up. This a time when we all can put our
stewardship of TIME AND TALENT and TREASURE into practice! Please sign and return the form below to be a Carnival
Helper. If you wish to volunteer for a specific job, please indicate
that on the form. Many hands make light work! Will you help?

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following
dates:
______August 21st
______August 22nd
______August 23rd
______August 24th
NAME: _____________________________________
ADDRESS: _________________________________
___________________________________________
PHONE NUMBER ____________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)

August 03, 2008
Parents of children enrolled in St. Mary of
Czestochowa school are reminded that payment
for book fees, technology fees, activity fees, etc.
and the first month’s tuition payment can be
made on Friday, August 15th from Noon to 2pm
or from 6pm to 8pm in the school hall.
Please be advised that volunteers (and all employees also) who will have contact with children in our parish
or school programs must meet the Archdiocesan ’safe environment’ requirements which include a background check, Virtus
training, code of conduct, and completion of the CANTS form.
Instructions for completing the forms will be given at several
sessions in the fall of the year. Volunteers and others involved
in working with children are invited to attend a twenty minute
explanation of this program on August 15th between Noon and
2:00m or 6pm to 8pm; or on September 3rd between 6:30pm
and 8pm. These meetings will be held in the school hall. Instructions can also be accessed at www.archchicago.org. For
more information, contact Mr. Theis at 708-656-5010.
Religious Education (CCD)
Registration for the 2008-2009 Religious Education Program will
take place on Tuesday, August 12th and Saturday, August 30th.
Every student must register every year. A complete registration
packet can be found in the back of the church. Completed registration forms can be dropped off at the rectory.
PLEASE NOTE: The parking lot between the school, convent,
and rectory (school yard) will be closed beginning Monday, August 4th at 6AM through Wednesday, August 6th at 6AM, for
re-surfacing. Please use other available parking spaces on the
side or front of the church during this time of repair.
Today’s Gospel reading demonstrates just how rich our heavenly Father is—and how eager he is to share his riches. The people Jesus fed
with five loaves and two fish were ordinary folks—not kings or queens,
not celebrities or sports heroes nor were they well-educated. God was
willing to share his choicest blessings with them, simply because they
had spent time with Jesus, trying their best to grasp his message of
salvation. They did nothing to earn this miracle, and many of them
probably left that day thinking about the food they had eaten more
than pondering Jesus’ words. But it didn’t matter, God’s people were in
need, and he cared for them. It is humbling to know that we are children of such a generous God. And it is amazing that the covenant that
this generous God has made with us is founded on two simple but
powerful words: “I will.” God will teach and lead. God will provide what
we lack. As he did for the hungry crowd in today’s Gospel, he will provide for our needs. “ Father, thank you that I can know you and enjoy

your presence today.. Help me to trust your promise “I Will”, in every
circumstance that I face today and throughout my life.”
Taken from WORD AMONG US, AUGUST 2008.

Eternal Rest…………………….
Antoinette Bogacki
May God Who called you, take you home!

Anuncios Parroquiales
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el
Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y
apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los
pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y
curó a los enfermos. Como se hizo tarde se acercaron los discípulos a decirle: Estamos en despoblado y es muy tarde,
despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replico:-- No hace falta que vayan,
dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron:-- Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo:-- Traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando
los cinco panes y los dos peces alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos
hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de
sobras. Comieron unos cinco mil hombres, son contar mujeres
y niños.
Mt 14, 13- 21
San Juan Vianey—4 de Agodto
Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan
Vianey, llamado el santo Cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San
Pablo: "Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo, para confundir
a los grandes". Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su
padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le
trabajaba en el campo. Su gran benefactor, el Padre Balley, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este
joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de
que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia, y que era
seguro en sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al Sr. Obispo. Y así el 12 de agosto de 1815, fue ordenado sacerdote, este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este
oficio, y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo (4 días después de su ordenación, nació San Juan Bosco). Los primeros tres años los
pasó como vicepárroco del Padre Balley, su gran amigo y admirador. Y el 9
de febrero de 1818 fue envaido a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba
Ars. El nuevo Cura Párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar
a las gented de su desarrapada parroquia. Rezar mucho. Sacrificarse lo más
posible, y hablar fuerte y duro. ¿Que en Ars casi nadie iba a la Misa? Pues él
reemplazaba esa falta de asistencia, dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento en el altar. ¿Que el pueblo estaba lleno de
cantinas y bailaderos? Siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le
escribió una carta humildísima pidiendole perdón por todo, como si el hubiera
sido quién hubiera ofendido al otro. El obispo le envió un distintivo elegante de
canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una
condecoración y él no se la quiso colocar. Decía con humor: "Es el colmo: el
gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército". Y Dios premió
su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir
su premio en la eternidad. Santo Cura de Ars: Pide a Dios que nos envíe
siempre buenos párrocos como tú.
Rifa Parroquial
Les avisamos que está la Rifa Parroquial se va a efectuar
el día 24 de Agosto. Todos los que no son registrados en
nuestra parroquia pueden comprarla. El premio principal es
de $3000. El costo de un ticket es de $10. El ticket se puede adquirir a la salida de la iglesia o en la oficina parroquial.

Registración de catecismo
en el salón de la escuela
Martes, 12 de Agosto de 2008
10:00 A. M. a 4:00 P. M. y 6:00 P. M. a 8:00 P. M.
Sábado, 30 de Agosto de 2008
9:00 A. M. a 1:00 P. M..

3 de agosto de 2008
¿Por qué se recurre a la brujería?
La ayuda sobrenatural que ofrece la brujería se busca por diferentes
razones. Las principales son: Para hacer daño a quien se odia; para
atraerse la pasión amorosa de alguien; para invocar a los muertos;
para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos, rivales u
opresores reales o imaginarios; para resolver un problema el cual se
ha convertido en obsesión y ya no importa por que medio se resuelve. Muchas veces las personas recurren a la brujería en momentos
de desesperación, cuando creen que es el último recurso que les
queda. En esos momentos vulnerables alguien les ofrece la brujería como una
solución fácil.
Conclusión
Los males que sufre la humanidad son fruto de su apertura al demonio por el
pecado. Una forma extrema de esa relación es la brujería. Se llega a pactar con él
y buscar su intervención. La enseñanza de la Biblia, los Padres de la Iglesia y la
tradición concuerdan en que la brujería es real y digna de condenación. Jesucristo
vino para vencer y atar al demonio. Con frecuencia se enfrentó directamente con
Él para reprimir su actividad sobre sus víctimas. El tiempo entre la primera y segunda venida del Señor son de gran batalla espiritual que envuelve a todos.
Por muchos siglos y en muchas naciones la ignorancia, la crueldad y falta de
justos procesos judiciales llevaron a terribles persecuciones, falsas acusaciones y
la matanza de muchos acusados de brujería. Hechos injustificados y deplorables.
En la actualidad hemos caído en el extremo opuesto: se niega la realidad de la
actividad satánica y por ende la brujería.
Como católicos jamás debemos recurrir a un medio espiritual fuera de Dios. Cuando pedimos la intercesión de los santos, por ejemplo, no buscamos una vía alterna
sino que buscamos su ayuda tan sólo y precisamente para mantenernos fieles al
Señor como ellos lo hicieron. Hay dos familias: la de Dios y la del demonio. Cada
uno recurre a los miembros de la suya.
Como cristianos debemos seguir el camino de Jesucristo quién rechaza el pecado
pero ama al pecador. La enseñanza de Jesús en el caso de la mujer sorprendida
en adulterio se aplica también a la brujería como a cualquier pecado. El camino de
Jesús no es la condenación al estilo de los que se proponían apedrearla. Tampoco
es el la actitud de los que hoy pretenden que no existe el pecado. Eso sería abandonarla sumida en su desgracia. El camino de Jesús es el amor que defiende de la
crueldad y llama a una vida nueva, libre de pecado. El mal no se vence matando
sino ayudando con amor y verdad a salir del pecado. El Señor nos enseña a amar
a nuestros enemigos. El amor de Dios es mas fuerte que la maldición de todos los
brujos del mundo. Una gota de su Preciosa Sangre tiene poder para disipar el mas
enfurecido ataque diabólico.
Pidamos a Dios que prefiramos morir antes de buscar algo del demonio.
Autor: P. Jordi Rivero

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en la
Kermés, por favor llenen este formulario y pongan
lo en la colecta dominical. Gracias
______21 de Agosto
______22 de Agosto
______23 de Agosto
______24 de Agosto
Nombre _________________________________
Adres ___________________________________
________________________________________
Teléfono_________________________________

Ogłoszenia Parafialne
XVIII Niedziela Zwykła
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się
stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy
zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich
chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie
i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić;
wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz
pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj!
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli,
było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Mt 14,13-21
Loteria Parafialna
W związku z Karnawałem i patronalnym świętem Naszej
Parafii, zachęcamy do nabywania losów Loterii Parafialnej. Każdy, kto nabywa takie Losy, ma możliwość wygrania, ale przede wszystkim wspiera naszą Parafię. Losy
Loterii można nabywać u Pana Andrzeja, wychodząc z
Kościoła. Cały bloczek - 10 Losów kosztuje $100.-; 1 Los - $10.-. Do
osób, które są zapisane w naszej parafii te losy zostały już wysłane
wraz z listem. Dnia 15 czerwca na Mszy św. o godzinie 9:00AM
odbędzie się pierwsze wcześniejsze losowanie z nagrodą $100 dla
jednej z osób które kupiły cały bloczek (10 losów) i odesłały wraz z
pieniędzmi do biura parafialnego przed 15 czerwca.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz trzeci chcemy zorganizować karnawał parafialny. W związku z tym zwracamy się z gorącą
prośbą do wszystkich parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie
poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______21 sierpnia
______22 sierpnia
______23 sierpnia
______24 sierpnia
Nazwisko ______________________________
Adres__________________________________
______________________________________
Telefon ________________________________

3 sierpnia 2008
Święty Jan Maria Vianney, prezbiter—4 sierpnia
Jan urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu 8 maja 1786 r. Do I Komunii przystąpił
potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej w 1799 r.
Po raz pierwszy przyjął Chrystusa do swego serca w
szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do
której wejście dla ostrożności zasłonięto furą siana.
Ponieważ szkoły parafialne były zamknięte, nauczył się
czytać i pisać, kiedy miał 17 lat.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, otwartej w Dardilly
dopiero w 1803 roku, Jan uczęszczał do szkoły w
Ecully (od roku 1806). Miejscowy, świątobliwy proboszcz udzielał młodzieńcowi nauki łaciny. Od służby
wojskowej wybawiła go ciężka choroba, na którą zapadł. Wstąpił do niższego
seminarium duchownego w 1812 r. Przy tak słabym przygotowaniu i późnym wieku
nauka szła mu bardzo ciężko. W roku 1813 przeszedł jednak do wyższego seminarium w Lyonie. Przełożeni, litując się nad nim, radzili mu, by opuścił seminarium.
Zamierzał faktycznie tak uczynić i wstąpić do Braci Szkół Chrześcijańskich, ale
odradził mu to proboszcz z Ecully. On też interweniował za Janem w seminarium.
Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze względu na tę opinię oraz
dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 29 lat.
Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa
natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego
śmierci biskup wysłał Jana na wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody
kapłan zastał kościółek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak
wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Wiernych było zaledwie 230;
dlatego też nie otwierano parafii, gdyż żaden proboszcz by na niej nie wyżył. O
wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest różni ich od bydląt. Ks. Jan
przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez
41 lat (1818-1859).
Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał
zaledwie po parę godzin na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce
szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówić o wiecznym
poście. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi
przyjacielsko. Powoli wierni przyzwyczaili się do swojego pasterza. Kiedy biskup
spostrzegł, że ks. Jan daje sobie jakoś radę, otworzył w 1823 r. formalną parafię w
Ars. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste i płynące z serca powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościółek zaczął się z
wolna zapełniać w niedziele i święta, a nawet w dni powszednie. Z każdym rokiem
wzrastała liczba przystępujących do sakramentów.
Pomimo tylu zabiegów nie wszyscy jeszcze zostali pozyskani dla Chrystusa. Ks.
Jan wyrzucał sobie, że to z jego winy. Za mało się za nich modlił i za mało pokutował. Wyrzucał także sobie własną nieudolność. Błagał więc biskupa, by go zwolnił
z obowiązków proboszcza. Kiedy jego błagania nie pomogły, postanowił uciec i
skryć się w jakimś klasztorze, by nie odpowiadać za dusze innych. Biskup jednak
nakazał mu powrócić. Posłuszny, uczynił to. Nie wszyscy kapłani rozumieli niezwykły tryb życia proboszcza z Ars. Jedni czynili mu gorzkie wymówki, inni podśmiewali się z dziwaka. Większość wszakże rozpoznała w nim świętość i otoczyła go
wielką czcią.
Sława proboszcza zaczęła rozchodzić się daleko poza parafię Ars. Napływały
nawet z odległych stron tłumy ciekawych. Kiedy zaś zaczęły rozchodzić się pogłoski o nadprzyrodzonych charyzmatach księdza Jana (dar czytania w sumieniach
ludzkich i dar proroctwa), ciekawość wzrastała. Ks. Jan spowiadał długimi godzinami. Miał różnych penitentów: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. Bywało, że
zmordowany jęczał w konfesjonale: "Grzesznicy zabiją grzesznika"! W dziesiątym
roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego
życia miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Łącznie przez 41 lat przesunęło się
przez Ars około miliona ludzi.
Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia
1859 r., przeżywszy 73 lata. W pogrzebie skromnego proboszcza z Ars wzięło
udział ok. 300 kapłanów i ok. 6000 wiernych. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył biskup ordynariusz. Śmiertelne szczątki złożono nie na cmentarzu, ale w
kościele parafialnym. W 1865 r. rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. Papież św.
Pius X dokonał beatyfikacji sługi Bożego w 1905 roku, a do chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 Pius XI. Ten sam papież ogłosił św. Jana
Vianneya patronem wszystkich proboszczów Kościoła rzymskiego w roku 1929. W
stulecie śmierci proboszcza z Ars Jan XXIII wystosował osobną encyklikę, w której
przypomniał tę piękną postać.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju duchownym ze stułą na szyi,
często w otoczeniu dzieci.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej
parafii po Mszy św. o godz.
10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych
do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić
dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten
kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak
również i dzisiaj wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”. Znajdziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat
życia kościoła w Polsce także
naszej Archidiecezji. Czytając
ten tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”, „Rodzina
Radia Maryja” pogłębiamy naszą wiarę oraz
miłość do Boga i Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta
„Katolik” wydawana przez naszą Archidiecezję
Chicago.

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta
de Ofrendas o mandarla por Correo a la Rectoría.

