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
Office Hours: Monday through Friday - 9:00 AM to 5:00 PM

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
August 2, 2009
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@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
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Superior of Redemptorist Community,
Ext. 26
Jessica Navarro - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - 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

Sunday
9:30 – 10:00 AM (Polish)

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-432-7413
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

First Friday
6:30 – 7:00 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

Social Center

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
6:30 PM Mass & Prayer Vigil (Polish)

5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@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
August 8, Saturday, Dominic, priest
11:00 Wedding Mass: Aneta Lacek & Robert Mietus
1:00 Quinceañera: Mayrra Ibarra
3:00 Quinceañera: Izamar Aguirre
5:00 †Walter Zima (Frances & Clara Zima
6:30 Za parafian

August 2, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 Good health and luck for Doug & Caroline (Ron Barnak)
Good health and recovery for Altagracia Aguiliera
(family)
†Anne Vavrek (family)
†Rose Grzeskowiak
†Jacqueline Knapp (friend)
10:00 O Boże bł. dla Michałka w dniu chrztu i dla jego rodziców
i chrzestnych
†Halina & Stanley Czykier
†Victoria Czykier (Florian & Penny Kanikula)
†Stefania Piejko (Sophie & Stanley Sutor)
†Kazimierz & Aniela Kut (Sophie & Stanley Sutor)
†Józef Pawlikowski (1-a rocz. śm.)
†Edward Ptak (4-a rocz. śm., żona, dzieci i wnuki)
†Franciszek Gubała (10 rocz. śm.)
†Miroslava Pasterniak (4-a rocz. śm., żona i dzieci)
†zmarłych z rodziny Mirgos
12:00 Presentación de 3 años de Fernando Díaz Jr.
Presentación de 3 años de Isabella Moratilla
†Emilia Díaz (familia)
4PM Por los feligreses
August 3, Monday, Weekday
7:00 †Melvin Zaworski (Theresa Zaworski)
8:00 †Thomas Tepper (Theresa Brazda)
August 4, Tuesday, John Mary Vianney, priest
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Marcelina Holkama (Donald Rutkowski)
August 5 Wednesday, Dedication of the Basilica of St. Mary Major
in Rome
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Shirley Rutkowski (Donald Rutkowski
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
August 6, Thursday, Transfiguration of the Lord
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Parishioners
6:30 Spanish Mass
8:00 Polish Mass
August 7, First Friday, Sixtus II, pope & his companions, martyrs
7:00 †Vincent Stasik (sister)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 First Friday Adoration
4:00 Quinceañera: Karen Stephany Lopez

August 9, Nineteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 Nick & Donna Zolecki (Dad)
†Rose Grzeskowiak
†Sue Zolecki (Nick)
10:00 Good health for Heather Svestka (Larry Svestka)
†Halina & Stanley Czykier
12:00 Por los feligreses
4PM Por los feligreses

Lector Schedule
August 8, 2009
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
August 9, 2009
8:30 Eric Batrez, Michael Yunker
10:00 F. Banachowski, Jarek Szyszlak
12:00 Marisol Ortiz, Esteban Talavera,
Juan Rodriguez, Juana Salas
4PM Humberto Tellez, Trinidad Torres,
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Ministers
August 8, 2009
5:00 Mary Vittorio, Jean Yunker
August 9, 2009
8:30 Myra Rodriguez, John Kulaga,
Rafael Ayala, Georgia Czarnecki
10:00 Rafał Bielobradek
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Linda Ramirez
4PM Ma. Clara Nava, Enrique Garcia

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……..
III. Aneta Lacek & Robert Miętus
I. Ana Cristina Artizmendi & Javier Lopez
I. Lourdes B. Tamayo & Ricardo M. Marquez

We welcome in Baptism…….
Maciej Dominik Baran
Filip Jan Domagała
Nathaniel Nicholas Fisher
Aleksandra Joanna Kasprzak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: JULY 26, 2009
07/25

. The final Early Bird Raffle drawing
will take place on Saturday,August 8th
at the 5PM Mass. The prize is an IPod
Nano.
. More raffle tickets can be obtained
from the parish rectory office during
office hours – 9AM to 5PM.
The drawing for the 1st through 6th prizes will be held around
8PM on Sunday August 23, 2009. on the Carnival Grounds,
34th Pl and Laramie Avenue We encourage all of our parishioners to support our parish raffle for the benefit of our parish.
FENWICK GRADUATES MEET IN AFGHANISTAN! When Governor Pat Quinn visited Afghanistan this month he met a soldier from
Illinois! This soldier is a graduate of Fenwick
High School as is Governor Quinn. Also, Governor Quinn’s brother John, a teacher and basketball coach, at Fenwick taught this soldier.
This soldier, who is fighting for us in Afghanistan, is Rich Pietrowski, the grandson of our
parishioner Helen Cison and the son of her
daughter Marie! Rich was the guest of Gov. Quinn and two Colonels
at lunch that day! The teams at Fenwick are called “FRIARS,” Rich left
the Governor with these words: “GO
FRIARS!” Congratulations, Rich...we
are so proud of you and we thank you
for all you do for our country!

►
►
►
►

We invite our parishioners to donate any
of the following items for our parish Carnival and Summer :Paper napkins
► Styrofoam plates, bowls, and cups
► Straws
► Cases of soda
► Cases of water
► Hot Dog buns
► Hot Dogs
► Hamburger buns
Hamburger patties
Small bags of chips, etc.
Plastic ware
Condiments….ketchup, mustard, pickles, and onions

Eternal Rest………
Arthur Grisko
Miguel Ochoa
May God Who called you, take you home!

5:00PM

$838.00

6:30PM

$211.00

8:30AM

$1,423.00

10:00AM

$1,726.00

12:00PM

$1,142.00

4:00PM

$239.29

TOTAL

$5,579.29

07/26

Mission Co-op Appeal: $2,212.00

18th Sunday in Ordinary Time

“Each day the people are to go out and gather their
daily portion; thus will I test them, to see whether
they follow my instructions or not.: Exodus 16:4

God frowns upon it when we take or keep more than
we need. When the Israelites gathered more than
their daily portion of manna, that which they hoarded
away became wormy and rotten. In the same way,
God calls us today to be content with a fair portion
and to be willing to share the rest.
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Altagracia Aguilera
Maria de Jesus Bolanos
Loretta Bolociuch
Theresa Brazda
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Annette Havel
Justine Hranicka
Nilene Kolbuck

Virgie Lauth
Rita Mejka
Bernice Nowicki
Benigno Rodriguez
Hermilinda Ruiz
Elizabeth Schickel
Eleanore Sitar
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Loretta Wachowicz
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz

St. Mary’s Parish News
Gospel :John 6:24–35
Jesus teaches the crowds that he is the
“bread of life.”
In today’s Gospel, we learn that the
crowd has noticed the departure of Jesus
and his disciples and so seeks them out in
Capernaum. In the dialogue that follows between Jesus and
the crowds, Jesus unfolds for us the gift of himself that that he
gives in the Eucharist.
In today’s Gospel, there are four exchanges between Jesus
and the crowd. In the first, the crowd, having followed Jesus
to Capernaum, asks a very matter of fact question: “Rabbi,
when did you get here?” Jesus replies by naming their motivation in pursuing him. They have been fed. Jesus acknowledges this, yet challenges them to see beyond the fulfillment
of their material needs. The crowds have followed Jesus because they have been fed. They ought to be seeking out Jesus because he can give them eternal life.
As the second dialogue begins, it seems that the crowd
might be on their way to accepting Jesus and his mission.
They ask: “What can we do to accomplish the works of God?”
Jesus replies that they must have faith in the one sent from
God. But in the third dialogue, the crowd reveals their inability
to see Jesus’ true identity. They ask Jesus for a sign so that
they might know that Jesus is from God. How strange this
sounds since Jesus has just fed more than 5000 people.
What more is expected?
But the crowd cannot see beyond the surface of the sign.
They show this in their interpretation of the sign that came
from Moses. In their description, they identify Jesus with
Moses, as if to say, as Moses gave the people manna in the
desert, give us a sign so that we will know that you are from
God. They are looking to identify a prophet without realizing
that God is standing before them. Jesus corrects their misinterpretation, saying that the manna received by their ancestors came from God. As God fulfilled their ancestors’ needs in
the desert, so God has provided them with food for eternal
life. In the bread that they have received from Jesus, they
have received physical nourishment and also spiritual nourishment. Jesus wants the crowd to see beyond the surface to
the One who provides true nourishment.
The conclusion of the dialogue reveals the crowd’s blindness. They ask for what Jesus has just told them they have
found: “Sir, give us this bread always.” Jesus answers plainly
that he himself is the Bread of Life they seek. Jesus himself is
the Bread of Life who will satisfy every hunger and thirst. This
is the first of several such statements found in John’s Gospel.
We understand these better when we remember that God
revealed his name to the people of Israel as “I am,” as Yahweh. Jesus is now claiming this name for himself. In the
weeks ahead, we will see the offense that this gives to the
people.

August 2, 2009

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following
dates:
______August 20th
______August 21st
______August 22nd
______August 23rd
NAME: _____________________________________
ADDRESS: __________________________________
____________________________________________
PHONE NUMBER _____________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)
If you wish to help at a specific task, please indicate
your intent here:_______________________________
____________________________________________

Anuncios Parroquiales
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, cuando la gente vio que no estaban allí ni
Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del
lago, y le dijeron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús
les contestó: Os aseguro que no me buscáis porque habéis
visto milagros, sino porque habéis comido pan hasta hartaros.
Procuraos no el alimento que pasa, sino el que dura para la
vida eterna; el que os da el hijo del hombre, a quien Dios Padre acreditó con su sello. Le preguntaron: ¿Qué tenemos que
hacer para trabajar como Dios quiere?Jesús les respondió: Lo
que Dios quiere que hagáis es que creáis en el que él ha enviado. Le replicaron: ¿Qué milagros haces tú para que los
veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres
comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a
comer pan del cielo». Jesús les dijo: Os aseguro que no fue
Moisés quien os dio el pan del cielo; mi Padre es el que os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que
baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor,
danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la
vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí
no tendrá sed jamás.
J 6, 24- 35
MONICIONES SOBRE LAS LECTURAS
1.- La primera lectura procede del capítulo 16 del Libro del Éxodo
y nos narra como el pueblo judío, peregrino por el desierto, recibió
el alimento que Dios envía del cielo: el maná. Es un claro antecedente de nuestra Eucaristía con la diferencia –claro—que nosotros en ella, por amor de Jesús, comemos a nuestro propio Dios.
S.- El Salmo 77 es uno de los más largos del Salterio. En él, como
en el Pentateuco, se narra la historia del pueblo de Israel. Proclamamos, primero, los versículos 3 y 4. Para pasar después a los
versos 23, 24 y 25 que cuentan el episodio de la caída del maná,
tal como dice nuestra primera lectura. Es, sin duda, un salmo responsorial muy a la medida de las lecturas de hoy.
2.- San Pablo, en la Carta a los Efesios, habla de una transformación profunda de los convertidos. Nuestra segunda lectura de hoy
va a manifestar, sobre todo, el poder renovador del Espíritu, que
nos otorga una nueva condición humana, creada a imagen de
Dios, con justicia y santidad verdaderas.
3.- Como ya decíamos en la monición de entrada Jesús de Nazaret nos va a ir explicando hoy –y en domingos sucesivos—el llamado “Discurso del Pan”, y que no es otra cosa que un avance
profético de lo que será la Eucaristía, instituida el Jueves Santo.
Es el evangelista San Juan quien recoge dichas palabras que son,
sin duda, de entre las más sublimes de todo el Evangelio. Escuchemos hoy, pues, con una muy especial atención.

2 de Agosto de 2009
Invitamos a participar en la Adoración del
Santísimo Sacramento. Cada Miércoles
tenemos la Adoración todo el día. Por eso
les invitamos a encontrar el tiempo para
Cristo e inscribirse para una o dos horas de
adoración. Pueden inscribirse en la pizarra
en la entrada de la iglesia.

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
______20 de Agosto
______21 de Agosto
______22 de Agosto
______23 de Agosto
Nombre ______________________________
Adres ________________________________

El próximo domingo 8 de Agosto estaremos
vendiendo Blueberries traídas directamente
de Michigan. De 8:30am a 2pm en el Makuch
hall. Aproveche la oportunidad de comprarlas
a un buen precio y de gran calidad.

_____________________________________
Teléfono______________________________

Ogłoszenia Parafialne
XVIII Niedziela Zwykła
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a
także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i
tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym
brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale
dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o
ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który
da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając
rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do
Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i
Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na
pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba.
Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój
da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym
jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli
więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
J 6,24-35

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz czwarty 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.
______20 sierpnia
______21 sierpnia
______22 sierpnia
______23 sierpnia
Nazwisko ______________________________
Adres__________________________________
______________________________________
Telefon ________________________________

2 sierpnia 2009
4 sierpnia - Święty Jan Maria Vianney, prezbiter
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 wikariuszakapelana 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 zaczęły rozchodzić się daleko poza parafię Ars.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
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.
Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany organizm. Pojawiły
się bóle głowy, dolegliwości żołądka, reumatyzm. Do cierpień fizycznych dołączyły duchowe: oschłość, skrupuły, lęk o zbawienie,
obawa przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze i lęk
przed sądem Bożym. Jakby tego było za mało, szatan przez 35 lat
pokazywał się ks. Janowi i nękał go nocami, nie pozwalając nawet
na kilka godzin wypoczynku. Inni kapłani myśleli początkowo, że są
to gorączkowe przywidzenia, że proboszcz z głodu i nadmiaru pokut

był na granicy obłędu. Kiedy jednak sami stali się świadkami wybryków złego ducha, uciekli w popłochu. Jan Vianney przyjmował to
wszystko jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za przewiny
własne, jak też grzeszników, których rozgrzeszał.
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.

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.

