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

The Exaltation of the Holy Cross
September 14, 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
†John Smulter (Lottie Smulter)
†Władysława Janczak

September 14, Exaltation of the Holy Cross
7:30 †Emily Krucki (Lath Family)
9:00 Shut-ins (St. Mary’s Choir)
10:30 O szczęśliwą podróz do Polski dla Stefani Piejko
Podziekowanie za otrzymane łaski w 23 rocz.ślubu
Prosząc o pomoc i błogosławieńtwo w rodzinie
Halina i Andrzej Kowalczyk w 6 rocz. ślubu
O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty
†Halina Czykier (od męża)
†Anna i Stanisław Ceremuga
†Józef Piejko
†Jan i Maria Obrochta—7 rocz. śm.
12:30 Presentación de 3 años de Araceli Herrera
†Aide Isais (family)
†Heliodoro Herrera (Brenda Herrera)
5:00 Bendición para Eva Mendez en sus cumpleaños
7:00 Za parafian
September 15, Monday, Our Lady of Sorrows
7:00 †Caroline & Bernadine (Harriet)
8:00 †Poor Souls
September 16, Tuesday, Cornelius, pope, martyr and Cryspian,
bishop, martyr
7:00 †John Smulter (Lottie Smulter)
8:00 Hattie & Vicent Staszak
September 17, Wednesday, Robert Bellarmine, bishop, doctor
7:00 †Albert Pacana (niece Arlene)
8:00 †Eleanor & Thomas Roszyk
8:30 Euchaistic Adoration
7:00 El Circulo de Oración
September 18, Thursday, weekday
7:00 †Marie Zalesiak (Tom & Lillian Kinney)
8:00 †Consuela Chapin (staff of St. Mary of Czestochowa
School)
September 19, Friday, Januarius, bishop & martyr
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 †Mary Jo Wojtowicz (family)
September 20, Saturday, Andrew Kim Taegon & Paul Chong
Hasang and companions, martyrs
8:00 †Joseph Wojtowicz (family)
11:00 Wedding Mass: Dorota Kroczka & Mariusz Zeglen
1:00 Wedding Mass: Alicia Noelia Herrera & Jamie Saucedo
3:00 Quinceañera: Lourdes Alcantar
5:00 †Marie Zalesiak (Zabinski, Cathy & Gary)

September 21, Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Albina Ganofski (Lauth family)
9:00 Kathie & Tom Dutkiewicz (40th Wedding Anniversary)
†Catherine & Glenn Ellis (family)
†Victoria & Stanley Dutkiewicz (family)
†Fr. Ted Makuch (Dutkiewicz family)
†Marie Zalesiak (Lorraine Dorobiala)
10:30 †Steven Zaremba (daughter)
†Halina Czykier (od męża)
12:30 Presentación de 3 años de Yarixa Hernandez Mendoza
†Piedad Castañeda y Casimiro Nuñez (hijos y nietos)
†Maria Graciela Amézquita Vazquez (Marco A. Esquivel
Amézquita)
5:00 †Familia Cosio
7:00 Za parafian

Lector Schedule
September 20, 2008
5pm Martha Stolarski, Marissa Martinez
September 21, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Eric Batrez, Michael Yunker
10:30 Andrzej Szudziński, Jarek Szyszlak
12:30 Juan Rodriguez, Linda Ramirez,
Roberto Pasillas, Marisol Ortiz
5:00 Humberto Tellez, Trinidad Torrez, Linda Ramirez
Eucharistic Ministers
September 20, 2008
5pm Jean Yunker, Larry Napoletano
September 21, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Rafael Ayala, ,John Kulaga,
Myra Rodriguez, Christine Zaragoza
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Alejandra Baez, Vicente Saldana, Oliva Ortiz
5:00 Linda Ramirez, Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Dorota Kroczka & Mariusz Zeglen
III. Alicia Noelia Herrera & Jamie Saucedo
II. Małgorzata Palka & Tomasz Tylka
II. Betty Sobczak & Jose Antonio Rojas
I. Ewelina Marszałek & Klaudiusz Kalemba
I. Renee Salata & Alfredo Gonzalez
I. Małgorzata Lewandowska & Pawel Zagata

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection September 7, 2008

Our parish has received a very generous gift in the amount of
$20,000 from the estate of Marie Zalesiak. Marie was a life-long
member of St. Mary of Czestochowa Parish. Our church and
parish were very dear to her heart. She lovingly remembered all
of the blessings and good times she experienced as parishioner
of St. Mary of Czestochowa in her bequest. In grateful appreciation to Marie Zalesiak, our priests will offer thirty (30) Masses for
the repose of her soul. May she enjoy eternal rest and peace in
her eternal home in heaven!
May Marie’s example of love, generosity and stewardship to
our parish be an inspiration to others to remember the needs of
our parish in their bequest.
ANNUAL TOOTSIE ROLL DRIVE
Volunteers for the Knights of Columbus’ “Annual Tootsie Roll
Drive” will be in front of the church next weekend (Sept. 20th
and 21st). Our parish SPRED PROGRAM receives its financial
support from the Knights of Columbus. Your support of this worthy cause is needed and will be much appreciated.
CATECHISTS NEEDED
St. Mary of Czestochowa SPRED is in need of “HelperCatechists.” Because the learning disabled person often lacks
acceptance and self-esteem on a daily basis, it is most important that this person has a helper-catechist who is a special
friend.
Dealing with an adult on a one-on one-basis gives this person
the security and acceptance he/she lack in the societal setting.
The person shares his/her personal life with the helper. They
work on activities together’ they share feelings and thoughts
with one another in the celebration room.
If you would like to volunteer your services as a helpercatechist, please call the rectory office and leave your name and
phone number. Your help would be much appreciated.
The next Religious Education (CCD)
Class will meet on September 20,
2008. Classes are in session from 8:00AM to 10:00AM. This is
also the final date for registering students for the program. Students is grades 2 through 8th are eligible to attend the program.
We welcome in Baptism…….
Gael Gomez
Jaime Gomez Jr.
Kinga Barbara Maczarny
Krystian Martinczak
Lizbeth Noemi Resendiz
Daniel Veltran

9/06

5:00PM

$765.00

9/07

7:30AM

$517.00

9:00AM

$733.00

10:30AM $1,483.00
12:30PM $1,304.39
5:00PM

$244.00

7:00 PM

$126.00

TOTAL $5,172.39
Children’s Collection: $133

“For God so loved the world that
he gave His only Son…”John
3:16.

Jesus was the perfect steward—
giving up His very life for us.
None of us can be perfect stewards. Yet, in love and gratitude
for all that God has given to us, we can strive daily
to give a little more of our lives into God’s hands.
This is the stewardship journey and it is a journey
that brings true joy.

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
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
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
Hand Carved Olive Wood Gifts from the Holy Land
On the weekend of September 27th and 28th we will again
welcome Issam Qumsiyeth from the “Star of Bethlehem Group”
who comes to us from the Holy Land. Nowadays there are more
than 600 Christian families living in the Bethlehem that are completely dependent on carving olive wood figurines for their living.
The recent clashes in the Middle East have stopped the tourism industry in Bethlehem, causing most of these families serious harm in earning their living and forcing many of them to
leave their homeland. Emptying the land of Christ from Christians can have tragic consequences on the Holy Sites.
Mr. Qumsiyeth came to the U.S. with a mission to help the
Christian families by selling their beautiful religious hand crafts.
By purchasing these items we will encourage them to keep
working in the spirit of Our Lord Jesus Christ. The profit from the
sales goes directly to the needy Catholic clinics, schools, and
Senior Citizen Homes.
“Star of Bethlehem” is approved and endorsed by His Eminence Cardinal Francis George, and the Archdiocese of Jerusalem.
Please take a look a these beautiful articles. They will be on
display after all Masses on September 27th and 28th in the entrance of the church.

The Respect Life Committee of St. Mary Parish in Riverside,
IL invites you to shop at its Fall/Winter Children’s Clothing and
Shoe Consignment Sale on Saturday, September 20th from
9AM to 12 noon in the Parish Center located at 126 Herrick Rd.
The parish parking lot is accessible from Burlington Street.
Come and shop for some great bargains. Your purchase will
assist Chicago pro-life centers. PLEASE NOTE—children and
strollers will not be allowed into the Parish Center during the
sale.

The American Cancer Society and Rush Oak Park Hospital
present: WOMEN’S PINK TEA WITH FRIENDS”. We all deserve an occasional ladies’ night. Join us for a cup of tea
among friends and find out about prevention and early detection of breast cancer on Tuesday, September 30, 2008 from
6pm to 8:30 pm at Rush Oak Park Hospital Auditorium, 500 S.
Maple Ave., Oak Park, IL 60304-1097. Parking is Free. A panel
of health experts will answer your questions and will talk about::
► The important of nutrition and exercise in preventing breast
cancer
► Sign and symptoms
► Treatment options
You’ll also hear from a survivor. And a tea specialist will speak
about tea’s soothing side effects.
To reserve your seat today, call 708-484-8541
A letter was received from the Catholic Missions Office expressing
THANKS AND GRATITUDE for our parish’s gift of $2,012. This gift
will help the Mission Office to respond to the needs of the people of
God throughout the world.

September 14, 2008
Sunday, September 14. The Triumph of the Cross
John 3:12-17

If anyone who has been bitten looks
at it, he will recover. (Numbers 21:8).

You’ve probably seen many crucifixes in your lifetime. They’re all
around us—hanging behind the altars
in our churches and on the walls of our
homes. But how do you look at them?
Perhaps after years of exposure, you
hardly glance at them. Or perhaps you
see them as another piece of art on
the wall—important, but not much

more than a piece of art.
But have you ever looked at the crucifix in a personal way?
Consider the Israelites in the desert, punished with poisonous
snakebites for grumbling against God (Numbers 21:4-9) When
they looked at the serpent Moses mounted on the pole, they
were healed! It was more than a symbol; for them –it was their
only hope! And looking at it meant they acknowledged that they
had been one of the complainers, bitten and in need of God’s
mercy.
Jesus lifted up on the cross is very much like Moses’ serpent,
lifted up for the healing of the Israelites. Why? Because we can
experience the victory and triumph of the cross if we look at the
cross knowing that it brings us salvation and healing. If we put
our sins, heartaches, and sicknesses on his cross, our grumbling will turn to wonder. We will move forward in thanksgiving
for its triumph in our own lives.
Today, try to see the cross again for the first time. Look at
Jesus’ suffering, his cruel death, and his resurrection as something he did for you, something that brings you new life, no matter how bad the problems you are facing might be at this moment. Let this feast not be just another church tradition but a
day to exalt the Lord!

“Jesus, as I look at your cross, I see your triumph over sin and
St. Mary’s School is sponsoring a FUN PASTA fundraiser.
These are bags of different varieties and shapes of pasta (some
with seasoning mixes) chili mixes and soup mixes. Some of the
different shapes are :HOLIDAY SHAPES (Halloween, Thanksgiving, Christmas). SPORTS SHAPES (baseball, soccer,
hockey) and COLLEGIATE (college teams). Prices range from
$6.50 to $11.00. The fundraiser will end on Friday, September
19th. Please call the school office if you would like to participate
by purchasing any of the above items or for a brochure and an
order form. The tentative pick-up date for pasta is Thursday,
Oct. 2, 2008.
CAN YOU HELP?? Lectors and commentators are needed for the English

Masses celebrated in our church: 5PM on Saturdays, 7:30AM, and 9AM
on Sundays. We know that there are many capable persons sitting in the
pews that could help with this task of reading the WORD OF GOD at the
Masses. Please call the rectory office, or e-mail the bulletin editor if you
would like to be a lector or commentator. A training session can be set up
at a time that would be convenient for you

Anuncios Parroquiales
La Exaltación de la Santa Cruz
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha
subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo
del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el
Hijo del hombre, para que todo el que cree en él
tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen el él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo
se salve por él.
J 3, 13-17
La Exaltación de la Santa Cruz
Según una antigua tradición, después de
ser recuperada la Santa Cruz fue devuelta
de nuevo a Jerusalén. El Emperador, vestido con la ropa más lujosa, quiso ir en procesión, cargando él mismo la Santa Cruz
hasta el Calvario. La tradición nos dice
que cuando intentó llevarla, comprobó que
era muy pesada, y no pudo levantarla. El
obispo de Jerusalén, viendo esto, le dijo al Emperador
que la única forma de poder llevar la Cruz sería imitando al propio Cristo. Le hizo ver que sus ropas no eran
las adecuadas. El Emperador se cambió a ropa humilde
de peregrino y se descalzó. Solo así pudo llevar la Santa
Cruz hasta la cima del Monte Calvario. Nosotros, lo
mismo que el Emperador, tenemos que llevar la cruz
que Cristo nos impone. Sin la cruz, seremos cristianos
desvirtuados. Recordemos que Cristo dice, “el que no
cargue con su cruz y me sigue, no es digno de mí”(Mt
10,38). Y para llevar esa cruz tendremos que desprendernos de cargas superfluas. Muchos que viven pensando solamente en su propio bienestar, en el placer y en el
adquirir no podrán entender lo que Cristo nos pide: desprendimiento y seguimiento. El mismo lo hizo. Se desprendió de todo y cargó con su cruz para salvarnos. Sabemos que aceptar la cruz y llevarla, incluso con agrado,
cuesta. Pero, aunque cueste, no tendremos más remedio
que cargar con ella y, a poder ser, abrazándonos a ella
como lo hizo el mismo Cristo.

Las próximas clases de Religión
(CCD) vamos a tener el día 20 de
septiembre de 2008. por la mañana (de 8.00 a 10.00 a.m.). Los participantes tienen que registrarse
durante el primer día de las clases.
En este día se va a tener el lugar la última inscripción. Aceptamos chicos del 2 hasta 8 grado.

14 de Septiembre de 2008
Madre Dolrosa—15 de Septiembre
El día después de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, la ecclesia celebra la compasión de aquella que se
mantuvo fiel junto a la cruz. Esta memoria tiene un formulario propio
(trozos bíblicos y textos eucológicos)
para la celebración eucarística y partes
propias para la liturgia de las horas. El
contenido de la colecta nos puede ayudar a captar el significado de esta celebración: el carácter cristológico de la primer parte (la actio gratiarum) y el eclesilógico de la segunda (la petitio)
colocan inmediatamente la memoria del 15 de septiembre
en un horizonte de solidez teológica y de amplia visión
conciliar. “Señor, tú has querido que la madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz”. El comienzo
de la oración alaba al Padre y le da gracias, porque en la
hora de la redención quiso que estuviera presente la madre de su Hijo y que participara de su obra.
Esta madre es la primera que ofrece su colaboración personal para completar la pasión de Cristo en favor de la
iglesia, tal como se expresaba la Mystici Córporis refiriéndose a Col 1,24. Deseo que la liturgia, en la oración
después de la comunión, sugiere que se actúe también
parta la asamblea que ha celebrado la memoria de la Dolorosa como fruto final. De esta forma la madre se convierte para la ecclesia, que sigue luchando aún contra el
dragón, esperando la glorificación final, en signo de una
esperanza cierta y en motivo de estímulo.

Estimado Hermano/a
Te escribo esta carta para invitarte
a vivir una experiencia del
Encuentro Personal con Cristo
Vivo.
RETIRO
DE EVANGELIZACIÓN
27 y 28 de Septiembre de 2008
8:00 A.M. a 8:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
Se necesita participar los dos días completos. De
retiro pueden participar todos los mayores de 15 años.
No se admiten los niños. Para los que necesitarían el
servicio de cuidado de niños se ofrecerá en el Salón
de la Escuela Makuch Hall.
Para más información favor de comunicarse a la
oficina al 708-652-0948- ext.20.
P. Radek Jaszczuk CSsR
Párroco

Ogłoszenia Parafialne
Święto Podwyższenia Krzyża świętego
Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz
Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz
wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
J 3,13-17
KRZYŻ CHRYSTUSA -ZNAKIEM CHLUBY, WIERNOŚCI I ZWYCIĘSTWA
Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji na
Święto Podwyższenia Krzyża, 14. września 2008 r.
Drodzy Kapłani - pełniący posługę wśród Polonii,
Osoby życia konsekrowanego,
Umiłowani Rodacy!
W dzisiejsze święto wpatrujemy się w Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Zechciejmy więc uświadomić sobie, że we współczesnym świecie wielu ludzi
uważa, że Krzyż Chrystusa to coś sprzecznego z prawdziwą miłością, a tym
samym, że jest poważną przeszkodą na drodze cywilizacyjnego postępu. Są takie
środowiska opiniotwórcze, dla których wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego jest
znakiem poniżenia człowieka i przesadą, powodującą destrukcyjne skutki w psychice osoby ludzkiej. Co więcej, nawet przez niektórych wierzących wartość Chrystusowego Krzyża poddawana jest w wątpliwość. Jednym słowem, możemy zaobserwować dzisiaj bardzo niepokojące zjawisko ukazywania Krzyża Chrystusa jako
porażkę człowieka i cywilizacji. Pomimo tych i tym podobnych tendencji i zagrożeń, Kościół nie zaprzestaje głosić tego, co na temat Jezusowej śmierci na krzyżu
przekazuje Boże objawienie: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12, 32).
Idąc za myślą współczesnego nauczania Kościoła, pragnę w niniejszym przesłaniu zwrócić się do Was, Drodzy Bracia i Siostry, ze słowem przypomnienia i zachęty na temat konieczności obrony Chrystusowego Krzyża w codziennym życiu.
Okazją ku temu jest obchodzone dzisiaj w całym Kościele Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. Ale okazją są także trzy wielkie historyczne rocznice, które dla
Was wszystkich, którzy przebywacie z dala od Ojczyzny, mogą i powinny być
szczególnym natchnieniem i zobowiązaniem. Chodzi o dwutysięczną rocznicę
urodzin św. Pawła, trzydziestą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową, oraz dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości.
1. Krzyż Chrystusa największą chlubą
Pierwsza z tych wielkich rocznic to dwutysięczna rocznica urodzin św. Pawła
Apostoła. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił 28 czerwca br. jubileuszowy Rok
Świętego Pawła.
Czy ta niezwykła rocznica może pomóc nam dzisiaj w refleksji nad zwycięskim
charakterem Chrystusowego Krzyża? Zapewne tak, gdyż w świetle wypowiedzi
Benedykta XVI, rok jubileuszowy ku czci św. Pawła to wielka szansa pogłębienia
wiary Chrystusa i Jego zwycięstwo odniesione na drzewie Krzyża.
Jakże mocno musiał związać się św. Paweł z tajemnicą męki i śmierci Zbawiciela
na krzyżu, skoro wyznał, że gdy nawiedzał jakąś wspólnotę chrześcijan, nigdy nie
czynił tego po to, by błyszczeć słowem i mądrością. Postanowił raczej, jak sam
pisze w Liście do Koryntian, „nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa,
i to ukrzyżowanego" (l Kor 2, 2). Z kolei w Liście do Galatów św. Paweł wyraził to,
co głęboko przeżywał w sercu: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z
czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu
świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6, 14).
Drodzy Bracia i Siostry, którzy tak jak kiedyś św. Paweł, przebywacie obecnie z
dala od Ojczyzny: Czy i dla Was Krzyż Chrystusa jest największą chlubą? Czy
mając do wyboru pomiędzy tym światem a Chrystusem i Jego odwieczną prawdą,
potraficie wybrać Chrystusa - i to Ukrzyżowanego? Czy Krzyż jest dla Was znakiem porażki, czy zwycięstwa?
Życie św. Pawła i jego listy apostolskie to niewyczerpalny zbiór tego rodzaju pytań
do rachunku sumienia każdego z nas. Te pytania zadaje nam jakby sam św.
Paweł, czyli ktoś, kto zetknął się z tyloma nieznanymi sobie dotąd społeczeństwami i kulturami; i kto pod wpływem doświadczanych przykrości, szyderstwa i prześladowań, mógł niejeden raz zostawić na boku przyjętą przez siebie wiarę chrześcijańską. A jednak tego nie zrobił, bo autentycznie wybrał Chrystusa i w Nim
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odniósł zwycięstwo, mówiąc: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata".
Pragnąłbym w Roku Św. Pawła odwiedzić miejsca związane z Jego działalnością
ewangelizacyjną i mieszkających tam naszych Rodaków.
2. Wierność do końca Chrystusowemu Krzyżowi
Umiłowani Bracia i Siostry. Drugą wielką rocznicą, która powinna stać się dla nas
źródłem ważnych pytań o charakterze moralnym, to trzydziesta rocznica wyboru
kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października 1978 roku). Odbędą się
z tej okazji liczne uroczystości w Polsce i poza jej granicami. Gorącym sercem
również Polonia całego świata włączy się w tę modlitwę wdzięczności za dar
pontyfikatu Jana Pawła II. Będę uczestniczył w tym dziękczynieniu w New Jersey
z grupami modlitewnymi i w Waszyngtonie, dziękując Bogu za 25 lat istnienia
Centrum im. Jana Pawła II oraz w Chicago.
Rocznica wyboru kard. K. Wojtyły na Stolicę Piotrową skłania nas do „wypłynięcia
na głębię", czyli do coraz głębszego poznawania nauczania, jakie zostawił całemu
Kościołowi Ojciec Święty. Wiele wspaniałych zapisanych i wygłoszonych słów
pozostawił nam Jan Paweł II także na temat Jezusa oddającego swe życie na
Krzyżu. A wraz z tymi pouczeniami pozostanie w naszej pamięci przede wszystkim On sam - Jan Paweł II: jego postać, jego miłość i jego cierpienia, które tak
bardzo naznaczyły całe jego życie, zwłaszcza ostatnie lata. Wystarczyło wówczas
spojrzeć na Jana Pawła II, aby zrozumieć, że Krzyż Chrystusa to nie jest teoria,
ale fundamentalna prawda wiary i podstawa oceny sensu całego ludzkiego życia.
Posłuchajmy szczególnie przejmującego fragmentu jednego z przemówień Ojca
Świętego, a właściwie modlitwy do Chrystusa Ukrzyżowanego, którą Jan Paweł II
wypowiedział w belgijskim mieście Mechelen, 18 maja 1985 roku, a więc gdy
obchodził 65 urodziny: „Panie, od ponad 65 lat dajesz mi bezcenny dar życia (...).
Czuję się ubogacony całym tym doświadczeniem (...). Ale codziennie w moim
otoczeniu spotykam osoby starsze, które poddałeś ciężkiej próbie (...). Spoglądam
na nich i mówię do siebie: 'A gdybym to był ja?'". I Ojciec Święty dodał: „Panie, oto
już dzisiaj, kiedy mogę jeszcze samodzielnie się poruszać (...), już zawczasu
deklaruję przed Tobą przyjęcie przeze mnie Twojej świętej woli (...). Gdy zaś
przyjdzie godzina rozstania, niech moja dusza, prowadzona ręką Maryi, stanie
przed Tobą, aby na wieki wyśpiewywać Twoją chwałę".
Umiłowani Bracia i Siostry. Gdy przyjdą w naszym życiu chwile próby i cierpienia,
nie wahajmy się wówczas przypomnieć sobie osoby Jana Pawła II i jego świadectwa wiary w zwycięską moc Chrystusowego Krzyża. Jan Paweł II tego Krzyża
bezkompromisowo bronił jako Pasterz Kościoła Krakowskiego w czasach totalitaryzmu. Ten Krzyż ufnie przyjął w dniu wyboru na Stolicę Piotrową. Temu Krzyżowi
- który został mu podany także podczas ostatniej Drogi Krzyżowej odprawianej w
Rzymskim Colosseum - zawsze pozostał wierny. I w końcu ten właśnie Chrystusowy Krzyża znalazł się jako jedyny element na jego sarkofagu. A zatem Sługa
Boży Jan Paweł II, niech będzie szczególnie dla nas, Jego Rodaków, Wzorem
głębokiej wiary w moc ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Krzyża w naszym życiu.
Pontyfikat Jana Pawła II zaowocował wieloma szlachetnymi inicjatywami w Polsce
i na całym świecie. Pośród nich wyróżnia się Dzieło Nowego Tysiąclecia, fundujące stypendia dla utalentowanej młodzieży z ubogich rodzin. Fundusz pochodzi ze
zbiórki, która corocznie przeprowadzana jest w całej Polsce, jak również wśród
Polonii w Dniu Papieskim, który będziemy przeżywać 12 października b.r. pod
hasłem: „Jan Paweł II -- wychowawca młodych". Ta inicjatywa to żywy pomnik
Jana Pawła II. Apeluję więc o hojność wszystkich, którym leży na sercu dobro
polskiej młodzieży.
3. Zwycięstwo wolności znaczone Krzyżem Chrystusa
Jest jeszcze jedna historyczna okoliczność, która skłania do refleksji o Jezusie
Chrystusie -i to Ukrzyżowanym. Tą okolicznością jest dziewięćdziesiąta rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada spotkamy się w naszych
wspólnotach polonijnych na modlitwie i refleksji, aby zaczerpnąć z tej rocznicy
poczucie dumy, że jesteśmy narodem, który nigdy nie zgodził się na jakąkolwiek
niewolę.
Wyrażam moją ogromną radość, że już w pierwszą niedzielę października będę
uczestniczył w Nowym Yorku w paradzie Puławskiego dziękując za licznych polskich Bohaterów walczących o naszą wolność, jak również o wolność innych
narodów.
I myśląc o tamtej długiej nocy 150-ciu lat narodowej niewoli, nie sposób nie zauważyć, jak wielką i niezastąpioną rolę odegrali wówczas ci, którzy znaleźli się na
emigracji. Przez cały czas nosili Ojczyznę w swoich sercach. Dali w ten sposób
świadectwo wiary w zwycięstwo Chrystusowego Krzyża. Dlatego bohaterstwo
tamtych pokoleń stało się później natchnieniem dla tych, którzy w czasie II wojny
światowej i po jej zakończeniu, walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
O Krzyż Chrystusa w powojennej rzeczywistości walczyli duchowi opiekunowie
Polonii. Czynili to Kard. August Hlond i Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński. Przypominamy sobie jego słowa wypowiedziane w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie w maju 1961 roku: „Dlatego też nie ma się co dziwić, że Kościół
jest stale krzyżowany. Nie ma się co tym nadmiernie gorszyć ani niepokoić.
Owszem jak Chrystus zwyciężył na Krzyżu, tak i Kościół zwycięża na Krzyżu i
przez Krzyż. I każdy z nas, gdy zaufa Krzyżowi odniesie zwycięstwo." Również
Ksiądz Kard. Józef Glemp w czasie stanu wojennego ukazywał, że tylko Krzyż
Chrystusa może stać się w naszej szczególnej sytuacji bramą wyjściową, bramą
szczęśliwą, bramą wiodącą w przyszłość. Niewyczerpalnym źródłem dążenia do
prawdziwej wolności jest wiara w moc Chrystusowego Krzyża. O tej właśnie mocy
mówi w dzisiejszej Ewangelii sam Chrystus Pan: „Trzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne" (J 3, 14-15).
Oby zatem zbliżające się obchody dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości także i dla Was, przebywających z dala od Ojczyzny, stały się chwilą
zadumy i zastanowienia. Pomyślmy w listopadowych dniach patriotycznych uroczystości szczególnie nad kształtem naszych więzi osobistych i rodzinnych, które
dzisiaj są tak często zagrożone -już nie, jak dawniej, przez zewnętrznych zaborców, ale przez nowe formy moralnego zniewolenia, jakie przynosi ze sobą współczesny świat. Módlmy się również o wieczny pokój dla tych, którzy oddali życie za
wolność Polski.
Zakończenie
Umiłowani Bracia i Siostry. W dzisiejsze Święto Podwyższenia Krzyża w kontek-

ście trzech wielkich historycznych rocznic - rocznicy urodzin św. Pawła, objęcia
przez kard. K. Wojtyłę Stolicy Piętrowej oraz odzyskania niepodległości, chciałem
się z Wami podzielić refleksją o zwycięskiej mocy Chrystusowego Krzyża we
współczesnym świecie. Niech ten znak naszego zbawienia wyznacza więc początek i koniec każdego dnia naszego życia. Niech towarzyszy nam w pracy i w
odpoczynku, w podróży i przy posiłku. Niech będzie światłem dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym. Niech w dalszym ciągu
kształtuje duchowe oblicze posługi kapłańskiej i osób życia konsekrowanego.
Niech zwycięstwo Chrystusowego Krzyża napełni szczególną nadzieją chorych,
cierpiących, samotnych i starszych. To przecież o tej nadziei dla wszystkich cierpiących mówiła Maryja, objawiając się 150 lat temu w Lourdes. Łącząc się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, modlącym się tam dzisiaj z pielgrzymami z całego
świata, zabierzmy i my do naszych serc wzmocnienie wiary i nadziei, aby nie tylko
dzisiaj, ale nieustannie, poprzez postępowanie zgodne z zasadami Ewangelii,
dokonywało się w naszym życiu prawdziwe podwyższenie Krzyża Świętego.
Na tę wierność Krzyżowi Chrystusa we wspólnocie Kościoła, z serca Warn błogosławię!
+ Zygmunt Zimowski
Biskup Radomski
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji
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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.

