St. Mary of Częstochowa 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

Fourth Sunday of Lent
April 3rd, 2011
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 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

Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org

Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:

Sindy Tellez - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Wednesday
7:00 – 7:40 PM (Spanish)

Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org

Sunday
9:30 – 10:00 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Devotions:
Every Wednesday
8:30AM Novena to Our Lady of Perpetual Help
8:30 AM - 7:00 PM The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour (English)

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-432-7413
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

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

April 3, Fourth Sunday of Lent
8:30 †Balbine Mars (Jewel Friends)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Czesława
Kościelniaków z okazji 25 lecia ślubu.
O Boże bł. dla Dominika Wantuch z okazji 3-ich
urodzin
†Edward Ptak ( żona i dzieci)
†Stanislaw Warias (10-a rocz. śm.)
†Andrzej Zawadzki (5-a rocz. śm.)
†Aniela Bolesław i Teodora Zawadzcy
†Wkadyslaw Ligas (2-a rocz. śm.)
11:00 Gorzkie Żale
12:00 †Alfredo Gonzales Dominguez (Familia)
†Nicolas Robles y Cuca Guerrero (Familia)
†Vernaver Ruiz Murillo (Familia)
4:00 †Virginia Peña Sanchez (Hijas y Hermanos)
April 4, Monday, Lenten Weekday, Saint Isidore, bishop
and doctor of the Church
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
April 5, Tuesday, Lenten Weekday, Saint Vincent Ferrer,
priest
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
April 6, Wednesday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Benito Nochebuena
7PM Way of the Cross—Spanish
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
April 7, Thursday, Lenten Weekday, Saint John Baptist de
la Salle, priest
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Albert G. Skrzypczak (son)
April 8, Friday , Lenten Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Way of the Cross—English
7:00 Way of the Cross—Polish

Iskierki Parafialne
April 9, Saturday, Lenten Weekday
5:00 †Emily Jane Mizura (Family)
†Stanley Zima (Frances & Clara Zima)
†Edwin Regalado (Family)
†Antonio Duarte (26th Anniversary, Family)
6:30 Za parafian
April 10, Fifth Sunday of Lent
8:30 Parishioners
10:00 †Edward Ptak ( żona i dzieci)
†Stefania Sendlak (16-a rocz. śm.)
†Stanley Wdowiak (wife, Helen)
11:00 Gorzkie Żale
12:00 Presentacion de Alejandra Avila
†Alfredo Gonzales Dominguez (Familia)
†Vernaver Ruiz Murillo (Familia)
4:00 Por los feligreses

ACT OF HOPE
O my God, knowing Your almighty power, and Your infinite
goodness and mercy, I hope in You that, by the merits of the
Passion and Death of our Savior Jesus Christ, You will grant
me eternal life, which You have promised to all such as shall
do the works of a good Christian; and these I resolve to do,
with the help of Your Grace. Amen.

Lector Schedule
Saturday, April 9
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, April 10
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:00
12:00 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Humberto Tellez, Trinidad Torres
Enrique Garcia, Martha Brito
Eucharistic Minister
Saturday, April 9
5:00 Joan Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, April 10
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Rafael Ayala
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Myriam Campagne, Francisco Uribe
Linda Ramirez, Alejandra Baez
4:00 Lucy Gamiño, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 27th, 2011
03/26

03/27

The next Religious Education (CCD) class will be
held on April 16 , 2011.
The Polish Falcons of America are
hosting a food and blood drives on
Saturday, April 9th, at St. Mary’s
Social Center from 9:30 a.m. until
1:30 p.m. All food collected will be
donated to the Greater Chicago
Food Depository. The blood drive
is being coordinated through Heartland Blood Centers. To make an
appointment, sign up online at
www.heartlandbc.org or call Laura
Kazmierowicz at (630)754-2273 between 8:00 a.m. and 4:00 p.m.
Monday- Friday. If you need language assistance to make an appointment, call Heartland at 708786-4483. Walk-ins will also be
welcome. All blood donors will
receive a pair of Heartland pajama
pants as a thank you gift. Forms
will be available in Spanish . See
flyers at the back of the church for more details.

Catholic Charities Collection On
Mother's Day
April 3, 2011
The Man Born Blind Reached Out….
Joann was in a dark place. She had supported herself for
several years with a good job in the suburbs. Now she
was homeless with her young child. Joann hadn’t counted
on the costs of raising a child on her own, and when her
car broke down, causing her to lose her job, she quickly
found herself in financial trouble. Luckily, Joann reached
out to Catholic Charities and its transitional housing program. Today, Joann has savings and is gradually taking
over payment of all her expenses. “I’m so grateful for
this program ….I feel God has brought me here,” she
says.
Your gift to the Catholic Charities Collection on
Mother’s Day will help more people like Joann move
from darkness to light.

5:00 PM

$494.00

6:30 PM

$194.00

8:30AM

$1,062.00

10:00AM

$1,827.00

12:00PM

$1,716.00

4:00PM

$645.00

TOTAL

$5,938.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 03/27/2011: ……………………………..………$ 403.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$162,510
Donations,
$31,086

PRAY FOR OUR PARISHIONERS WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Helen Cison
Sam Cmunt
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Justine Hranicka
Nilene Kolbuck
Virgie Lauth
Donald Lorkiewicz

Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Bernice Nowicki
Stacia Pikul
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
Fourth Sunday of Lent, Cycle A
John 9:1-41

Jesus heals the man born blind and reveals himself to
him as the Son of Man.
Background on the Gospel
As we did last week, we are reading today from the
Gospel of John. In today's Gospel, the healing of the
man born blind invites us to focus on the physical
and spiritual aspects of sight and light. In the first
part of today's Gospel, we hear Jesus' response to a
prevalent belief of his time: that misfortune and disability were the result of sin. That belief is why Jesus
is asked the question of whose sin caused the man's
blindness—his own or his parents'. Jesus does not
answer directly, but instead gives the question an entirely different dimension—through this man's disability, God's power will be made manifest. Jesus
then heals the man.
The healing is controversial because Jesus heals on
the Sabbath. The Pharisees, the religious authorities
of Jesus' time, understood that the law of Moses forbade work (including healing) on the Sabbath. They
also have trouble believing that Jesus performed a
miracle. To determine whether the man was really
born blind, the Pharisees question him and his parents. The man challenges the leaders of the synagogue about their assessment of the good that Jesus
has done. In turn, they expel the man for questioning
their judgment.
The final revelation and moment of enlightenment
comes when the man born blind encounters Jesus
again. Having heard the news of his expulsion, Jesus
seeks out the man born blind and reveals himself to
him as the Son of Man. In this moment, the man born
blind shows himself to be a man of faith and worships Jesus. Jesus replies by identifying the irony of
the experience of many who encounter Jesus: Those
who are blind will now see, and those who think they
now see will be found to be blind.
As in last week's Gospel about Jesus' encounter with
the Samaritan woman, today's reading has many allusions to Baptism. The washing of the man in the pool
of Siloam is a prototype for Christian Baptism.
Through the man's encounter with Jesus, the man
born blind is healed, his sight is restored, and his conversion to discipleship begins. The man born blind
gradually comes to a greater understanding about
who Jesus is and what it means to be his disciple,
while the Pharisees (those who should see) are the
ones who remain blind.

April 03, 2011
His Holiness John Paul II
In 1948 he returned to
Poland and was vicar
of various parishes in
Krakow as well as
chaplain to university
students. This period
lasted until 1951 when
he again took up his
studies in philosophy
and theology. In 1953
he defended a thesis on "evaluation of the possibility of founding a Catholic ethic on the ethical system of Max Scheler" at
Lublin Catholic University. Later he became professor of
moral theology and social ethics in the major seminary of Krakow and in the Faculty of Theology of Lublin.
On July 4, 1958, he was appointed titular bishop of Ombi and
auxiliary of Krakow by Pope Pius XII, and was consecrated
September 28, 1958, in Wawel Cathedral, Krakow, by
Archbishop Eugeniusz Baziak.
On January 13, 1964, he was appointed archbishop of Krakow
by Pope Paul VI, who made him a cardinal June 26, 1967 with
the title of S. Cesareo in Palatio of the order of deacons, later
elevated pro illa vice to the order of priests.
Besides taking part in Vatican Council II (1962-1965) where
he made an important contribution to drafting the Constitution
Gaudium et spes, Cardinal Wojtyła participated in all the assemblies of the Synod of Bishops.
The Cardinals elected him Pope at the Conclave of 16 October
1978, and he took the name of John Paul II. On 22 October,
the Lord's Day, he solemnly inaugurated his Petrine ministry
as the 263rd successor to the Apostle. His pontificate, one of
the longest in the history of the Church, lasted nearly 27 years.
Driven by his pastoral solicitude for all Churches and by a
sense of openness and charity to the entire human race, John
Paul II exercised the Petrine ministry with a tireless missionary spirit, dedicating it all his energy. He made 104 pastoral
visits outside Italy and 146 within Italy. As bishop of Rome he
visited 317 of the city's 333 parishes.
He had more meetings than any of his predecessors with the
People of God and the leaders of Nations. More than
17,600,000 pilgrims participated in the General Audiences
held on Wednesdays (more than 1160), not counting other
special audiences and religious ceremonies [more than 8 million pilgrims during the Great Jubilee of the Year 2000 alone],
and the millions of faithful he met during pastoral visits in
Italy and throughout the world. We must also remember the
numerous government personalities he encountered during 38
official visits, 738 audiences and meetings held with Heads of
State, and 246 audiences and meetings with Prime Ministers.
His love for young people brought him to establish the World
Youth Days. The 19 WYDs celebrated during his pontificate
brought together millions of young people from all over the
world. At the same time his care for the family was expressed
in the World Meetings of Families, which he initiated in 1994.
The short biography of His Holiness John Paul II will be publish on our Sunday Bulletin in a series of articles.

Anuncios Parroquiales
Cuarto domingo de cuaresma — Ciclo A
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. [Y sus discípulos le preguntaron: "Maestro, ¿quien
pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?" Jesús contestó: "Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten
en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer
las obras del que me ha enviado; viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo."Dicho esto,] escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se
lo untó en los ojos al ciego y le dijo: "Ve a lavarte a la piscina
de Siloé (que significa Enviado." Él fue, se lavó, y volvió con
vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna
preguntaban: "¿No es ése el que se sentaba a pedir?" Unos
decían: "El mismo." Otros decían: "No es él, pero se le parece." Él respondía: "Soy yo."
[Y le preguntaban: "¿Y cómo se te han abierto los ojos?" Él
contestó: "Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo
untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase.
Entonces fui, me lavé, y empecé a ver." Le preguntaron:
"¿Dónde está él?" Contestó: "No sé."]
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado
el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los
fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les
contestó: "Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo." Algunos de los fariseos comentaban: "Este hombre no viene de
Dios, porque no guarda el sábado." Otros replicaban: ¿Cómo
puede un pecador hacer semejantes signos?" Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: "Y tú, ¿qué dices del
que te ha abierto los ojos?" Él contestó: "Que es un profeta."
[Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y
había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les
preguntaron: "¿Es éste vuestro hijo, de quien decís vosotros
que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?" Sus padres contestaron: "Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego;
pero cómo ve ahora, no lo sabemos nosotros, y quién le ha
abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo
a él, que es mayor y puede explicarse." Sus padres respondieron así porque tenían miedo los judíos; porque los judíos ya
habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a
Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: "Ya es mayor,
preguntádselo a él."
Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: "Confiésalo ante Dios: nosotros sabemos que ese hombre
es un pecador." Contestó él: "Si es un pecador, no lo sé; sólo
sé que yo era ciego y ahora veo." Le preguntan de nuevo:
¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?" Les contestó: "Os lo he
dicho ya, y no me habéis hecho caso; ¿para qué queréis oírlo
otra vez?; ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos?" Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron:
"Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de
Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero
ése no sabemos de dónde viene." Replicó él: "Pues eso es lo
raro: que vosotros no sabéis de dónde viene y, sin embargo,
me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los
pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás
se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento; si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder."]
Le replicaron: "Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y
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nos vas a dar lecciones a nosotros?" Y lo expulsaron. Oyó
Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: "¿Crees
tú en el Hijo del hombre?" Él contestó: "¿Y quién es, Señor,
para que crea en él?" Jesús les dijo: "Lo estás viendo: el que
te está hablando, ése es." Él dijo: "Creo, señor." Y se postró
ante él.
[Jesús añadió: "Para un juicio he venido ya a este mundo;
para que los que no ve vean, y los que ven queden ciegos."
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron:
"¿También nosotros estamos ciegos?" Jesús les contestó: "Si
estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que
veis, vuestro pecado persiste."]
Jn 9, 1-41

Juan Pablo II
(Wadowice, Cracovia, 1920 - Roma,
2005) Sacerdote polaco, de nombre
Karol Wojtyla, elegido Papa en octubre de 1978 mientras ocupaba el
puesto de cardenal-arzobispo de Cracovia; fue primer pontífice no italiano en más de cuatro siglos.
Era hijo de un oficial de la administración del Ejército polaco y de una
maestra de escuela. De joven practicó el atletismo, el fútbol y la natación. Fue también un estudiante excelente, y
presidió diversos grupos estudiantiles. Desarrolló, además, una gran pasión por el teatro, y durante algún tiempo
aspiró a estudiar Literatura y convertirse en actor profesional.
Durante la ocupación nazi, compaginó sus estudios y su
labor de actor, con el trabajo de obrero en una fábrica,
para mantenerse y para evitar su deportación o encarcelamiento. Fue miembro activo de la UNIA, organización
democrática clandestina que ayudaba a muchos judíos a
encontrar refugio y escapar de la persecución nazi.
En tales circunstancias, la muerte de su padre le causó un
profundo dolor. La lectura de San Juan de la Cruz, que
entonces buscó como consuelo, y la heroica conducta de
los curas católicos que morían en los campos de concentración nazi fueron decisivas para que decidiera seguir el
camino de la fe. Mientras se recuperaba de un accidente,
el futuro pontífice decidió seguir su vocación religiosa, y
en 1942 comenzó sus estudios sacerdotales. Ordenado
sacerdote el 1.º de noviembre de 1946, amplió sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en Teología en el
Pontifico Ateneo Angelicum. De regreso a Polonia, desarrolló una doble tarea, por un lado pastoral, llevada a
cabo en diversas parroquias obreras de Cracovia, y por
otro lado intelectual, impartiendo clases de Ética en la
Universidad Católica de Lublin y en la Facultad de Teología de Cracovia.
Cada semana se estara publicando articulos sobre la biografia de su Santidad Juan Pablo II

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkiego Postu
Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od
urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że
się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani
on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim
objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie
posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł
działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To
powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na
oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam
- co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż
to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a
inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja
jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i
rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc,
obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze
niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił
błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to,
w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy,
obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli:
Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?
Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i
wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym
twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi?
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się
urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie
wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje
lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się
Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za
Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli
jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie! Znowu więc
przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj
chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to
odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem:
byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił?
W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy
i wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź
ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy,
że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd
pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest
dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje
każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie
słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby
ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Na to dali mu taką
odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I
precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy
go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego
Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś
odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie widzą,
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przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy
niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie
mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz
trwa nadal.
J 9,1-41
Jan Paweł II - Życiorys
Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus
II) - wł. Karol Józef Wojtyła.
Urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach.
Syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.
Karol Wojtyła ochrzczony został
dnia 20 czerwca 1920.
Był chłopcem bardzo utalentowanym i wysportowanym. Regularnie
grał w piłkę nożną oraz jeździł na
nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki
krajoznawcze, a także spacery po
okolicy Wadowic.
Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932 r., zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat brat Edmund
Od września 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
W pierwszej klasie zachęcony przez ks. Kazimierza Figlewicza K.W.
przystąpił do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem.
Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem.
14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując
świadectwo maturalne z oceną celującą.
Następnie Karol Wojtyła rozpoczął studia w październiku 1938 roku Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł jego ojciec.
Wybuch wojny odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania
studiów.
Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny,
który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941.
Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił
on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia
kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował
na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.
1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola
Wojtyłę na księdza.
15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim
poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni
Instituto Internazionale Angelicum.
W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym
Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa.
Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.
30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem
metropolitą krakowskim.
Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978
Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik
wyboru ogłoszono 16 października o 16:16.Od 16 października 1978 do 2
kwietnia 2005 - papież

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Program Obchodów Rocznicy Smoleńska
2 - 10 kwietnia 2011 roku w Chicago
4 kwietnia - PONIEDZIAŁEK
8.00 pm - Spotkanie z gośćmi z Polski - Jezuicki Ośrodek Milenijny, 5835 W. Irving Park Rd, Chicago IL 60634.
5 kwietnia - WTOREK
7.00 pm - Spotkanie z gośćmi z Polski, projekcja filmu "Solidarni
2010" część 2, spotkanie z twórcami filmu: Ewą Stankiewicz i
Janem Pospieszalskim - Copernicus Center, 5216 W. Lawrence
Ave. Chicago, IL 60630. Wstęp płatny.
6 kwietnia - ŚRODA
7.30 pm - Uroczysta Msza św. - kościół św. Brunona, 4751 S.
Harding Ave. Chicago, IL 60632, i poswięcenie pamiątkowej
tablicy - Dom Podhalan, 4808 S. Archer Ave. Chicago IL 60632.
7 kwietnia - CZWARTEK
7.30 pm - Projekcja filmów i spotkanie z Ewą Stankiewicz i Janem Pospieszalskim - kościół św. Władysława, 5345 W. Roscoe
St. Chicago, IL 60641.

8.00 pm - Koncert Marcina Stycznia "Pieśń o Bogu ukrytym" kościół Miłosierdzia Bożego, 21W411 Sunset Ave. Lombard, IL
60148.
8 kwietnia - PIĄTEK
8.00 pm - Koncert Marcina Stycznia "Pieśń o Bogu ukrytym" kościół św. Władysława, 5345 W. Roscoe St. Chicago, IL 60641.
9 kwietnia - SOBOTA
7.30 pm - Koncert Kameralny Requiem d-moll W.A. Mozarta kościół św. Ferdynanda, 5900 W. Barry Ave. Chicago, IL 60634.
Wstęp płatny. Aby kupić bilet, kliknij tu.
10 kwietnia - NIEDZIELA
12.30 pm - Uroczysta Msza św., koncelebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Jakubowskiego - bazylika św. Jacka, 3636 W.
Wolfram St. Chicago, IL 60618.
3.00 pm - Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej - cmentarz św. Wojciecha w Niles.
Więcej informacji: www.smolensk2010.us

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.

