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

Fifth Sunday of Lent
April 10th, 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

Iskierki Parafialne
April 16, Saturday, Lenten Weekday
5:00 †Joseph & Stella (Dolores Walter)
†Anthony Aguilera & Gabino Luna (Luna & Aguilera
Family)
6:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance

April 10, Fifth Sunday of Lent
8:30 Thanksgiving for passing CAN - Lisa Luna
†John Kustosz (Florence Glosniak)
10:00 †Za swiętej pamięci Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, jego żonę Marię oraz
wszystkich którzy zginęli tragiczie rok temu
pod Smoleńskiem.
†Edward Ptak ( żona i dzieci)
†Stefania Sendłak (16-a rocz. śm.)
†Bronislaw Strożyński
†Stanley Wdowiak (wife, Helen)
†Katarzyna i Walenty Sarbinowski
11:00 Gorzkie Żale
12:00 Presentacion de Alejandra Avila
Bendición de cumpleañons para Jenifer Perez
†Edwin Regalado (Familia)
†Alfredo Gonzales Dominguez (Familia)
†Vernaver Ruiz Murillo (Familia)
†Modesto Jaimes (Familia Jaimes)
†Maria Cano (Familia Jaimes)
†Josefina Leyva (Familia Jaimes)
4:00 Por los feligreses
April 11, Monday, Lenten Weekday, Saint Stanislaus, bishop
and martyr
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Balbine Mars (Jewel Friends)
April 12, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
April 13, Wednesday, Lenten Weekday, Saint Martin I, pope
and martyr
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Frank Kurcab (Family)
7PM Way of the Cross—Spanish
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
April 14, Thursday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
April 15, Friday , Lenten Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Way of the Cross—English
7:00 Droga Krzyżowa i Msza św.

April 17, Palm Sunday of the Lord’s Passion
8:30 †Mike & Anne Vavrek (Family)
†Helan & Edward Natonski Sr. (Marcy Pugno)
St. Mary’s Choir
10:00 O. Darel Pabiś o Bóze bł z okazji urodzin
†Edward Ptak (żona i dzieci)
†Aniela Hereda (Córka i Koleżanki)
†Stefania Kołpa
†Stanisław Nowak (18 rocz. śm.)
11:00 Gorzkie Żale
12:00 †Alfredo Gonzales Dominguez (Familia)
4:00 Presentación de Antonio Daniel Tovar
†Rossana Romero (Familia)

Lector Schedule
Saturday, April 16
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
Sunday, April 17
8:30 John Kociolko
10:00 Danuta Landt, Jarek Szyszlak, A. Szudziński
12:00 Roberto Pasillas, Linda Ramirez
Miriam Campagne
4:00 Los Niños
Eucharistic Minister
Saturday, April 16
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, April 17
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Maria T. Torres, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
I. Aleksandra R. Andreasik & Grzegorz Makswiej

St. Mary of Czestochowa
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"So they took away the stone." - John 11:41
Perhaps one of Our Lord's greatest miracles was the
raising of Lazarus. Yet, we see that even in this great
miracle Jesus calls others to act. He tells the crowd to
roll away the stone from the tomb. And they protest,
saying it will stink. How often do we think that
something God is asking us to do might "stink" –
whether it is giving more of our time, our talent or
our treasure? Yet if we are willing to follow Our
Lord's command and take away the stones that block
us from participating in God's work, we can expect
great miracles in our lives.

The next Religious Education (CCD) class will be
held on April 16 , 2011.
Bunny Shoot
April 15, 2011
St. Mary’s of
Czestochowa
Social Center
5000 W. 31st Street.
Cicero, IL
Doors Open 6:30 PM
Raffle Begins 7:00 PM
WIN HAMS, DUCKS, PRASKYS, SALAMI,
BACON, POLISH SAUSAGE & MORE!

Sponsored by:
Polish Falcons of America
Nest 907— Cicero, IL.

Eternal rest………………
Arthur Siadek
May God Who called you, take you
home!

5:00 PM

$621.00

6:30 PM

$127.00

8:30AM

$1,294.00

10:00AM

$1,817.00

12:00PM

$1,203.00

4:00PM

$671.00

TOTAL

$5,733.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 04/03/2011: ……………………………..………$ 348.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$162,162
Donations,
$31,434

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
HOLY WEEK begins next week on Sunday, April
17th. Holy Week begins with Jesus’ entrance into
Jerusalem, commemorated on the day we call Passion or, more popularly, Palm Sunday. As the Lord
came from outside of the city of Jerusalem, so we
gather outside the church, where we hear the Gospel proclaimed and palms are blessed and distributed. Then we, like the crowds of those centuries ago, sing psalms
or hymns, as we enter the church in praise of Jesus the King and
Messiah.
The Mass itself focuses on the Paschal Mystery, with special
attention to Jesus’ suffering, as foretold and described in a passage on the Suffering Servant from Isaiah, Psalm 22, the hymn to
Jesus in Phillippians 2, and a reading of the Passion from the Gospel of the liturgical year.
During this liturgy, we can’t help but notice the crowd of which we
are a part. We acclaim Jesus as our Messiah as it begins, and
through the reading of the Passion, we align ourselves as sinners
in need of God’s salvation.
WHAT TO DO WITH A BLESSED PALM?
Many display the palms received at this liturgy behind a crucifix or
religious picture in their home. It is traditional for some to weave
the palms into the form of a cross. An old Italian custom worth
reviving is to present our palm branch to someone you have offended as a sign of reconciliation..
2011 EASTER SCHEDULE
CONFESSIONS
Monday, April 18th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Tuesday, April 19th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Wednesday, April 20th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Holy Thursday, April 21st
7:00PM TRILINGUAL MASS
Eucharistic Adoration until Midnight
Good Friday, April 22nd
10:00AM Way of the Cross on the streets
3:00PM Celebration (English)
5:00PM Celebration (Spanish)
7:00PM Celebration (Polish)
Eucharistic Adoration until Midnight
Holy Saturday, April 23rd
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL
Easter Sunday, April 24th
5:30AM Mass (Polish)
8:30AM Mass (English)
10:00AM Mass (Polish)
12:00PM Mass (Spanish)
4:00PM Mass (Spanish)
Easter Monday, April 25th
7:00AM & 8:00AM Mass (English)

April 10, 2011
His Holiness John Paul II
John Paul II successfully encouraged dialogue with the
Jews and with the representatives of other religions, whom
he several times invited to
prayer meetings for peace, especially in Assisi. Under his guidance the Church prepared herself for the third millennium and
celebrated the Great Jubilee of the year 2000 in accordance
with the instructions given in the Apostolic Letter Tertio Millennio adveniente. The Church then faced the new epoch,
receiving his instructions in the Apostolic Letter Novo Millennio ineunte, in which he indicated to the faithful their future path. With the Year of the Redemption, the Marian Year
and the Year of the Eucharist, he promoted the spiritual renewal of the Church. He gave an extraordinary impetus to
Canonizations and Beatifications, focusing on countless examples of holiness as an incentive for the people of our time.
He celebrated 147 beatification ceremonies during which he
proclaimed 1,338 Blesseds; and 51 canonizations for a total of
482 saints. He made Thérèse of the Child Jesus a Doctor of
the Church. He considerably expanded the College of Cardinals, creating 231 Cardinals (plus one in pectore) in 9 consistories. He also called six full meetings of the College of Cardinals. He organized 15 Assemblies of the Synod of Bishops six Ordinary General Assemblies (1980, 1983, 1987, 1990,
1994 and 2001), one Extraordinary General Assembly (1985)
and eight Special Assemblies (1980,1991, 1994, 1995, 1997,
1998 (2) and 1999). His most important Documents include
14 Encyclicals, 15 Apostolic Exhortations, 11 Apostolic Constitutions, 45 Apostolic Letters. He promulgated the Catechism of the Catholic Church in the light of Tradition as authoritatively interpreted by the Second Vatican Council. He
also reformed the Eastern and Western Codes of Canon Law,
created new Institutions and reorganized the Roman Curia. As
a private Doctor he also published five books of his own:
"Crossing the Threshold of Hope" (October 1994), "Gift and
Mystery, on the fiftieth anniversary of my ordination as
priest" (November 1996), "Roman Triptych" poetic meditations (March 2003), "Arise, Let us Be Going" (May 2004)
and "Memory and Identity" (February 2005). In the light of
Christ risen from the dead, on 2 April a.D. 2005, at 9.37 p.m.,
while Saturday was drawing to a close and the Lord's Day
was already beginning, the Octave of Easter and Divine
Mercy Sunday, the Church's beloved Pastor, John Paul II,
departed this world for the Father. From that evening until
April 8, date of the funeral of the late Pontiff, more than three
million pilgrims came to Rome to pay homage to the mortal
remains of the Pope. Some of them queued up to 24 hours to
enter St. Peter's Basilica. On April 28, the Holy Father Benedict XVI announced that the normal five-year waiting period
before beginning the cause of beatification and canonization
would be waived for John Paul II. The cause was officially
opened by Cardinal Camillo Ruini, vicar general for the diocese of Rome, on June 28 2005.

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María
y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera;
el enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron
recado a Jesús, diciendo: -- Señor, tu amigo está enfermo. Jesús,
al oírlo, dijo:-- Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino
que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos: -- Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican:-Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a
volver allí? Jesús contestó:-- ¿No tiene el día doce horas? Si uno
camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero
si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto,
añadió:-- Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo.»Entonces le dijeron sus discípulos:--Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que
hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente:-- Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: -Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó,
Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de
Jerusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver
a Marta y a María, para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro,
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: -- Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero
aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Jesús le dijo:-- Tu hermano resucitará. Marta respondió:-- Sé que
resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice:-- Yo
soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para
siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: -- Sí, Señor: yo creo que
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en
voz baja: -- El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se
levantó y salió adonde estaba él; porque Jesús no había entrado
todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había
encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron,
pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María
adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: -Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la
acompañaban, sollozó y, muy conmovido, preguntó: -- ¿Dónde lo
habéis enterrado? Le contestaron:-- Señor, ven a verlo. Jesús se
echó a llorar. Los judíos comentaban:-- ¡Cómo lo quería! Pero
algunos dijeron:-- Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no
podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de
nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa.
Dice Jesús:-- Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le
dice:-- Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le
dice:-- ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:-Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me
escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para
que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz
potente:-- Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús
les dijo: -- Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
J 11, 1-45

10 de Abril de 2011
Juan Pablo II
En 1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en
1964. Ya en esa época, era un líder visible que a menudo asumía posiciones
críticas contra el comunismo y los funcionarios del gobierno polaco. Durante
el Concilio Vaticano II destacó por sus
intervenciones sobre el esquema eclesiástico y el texto sobre la Iglesia en el
mundo contemporáneo.
En 1967 el Papa Paulo VI lo nombró cardenal, y el 16 de octubre de 1978, a la edad de cincuenta y ocho años, fue elegido
para suceder al papa Juan Pablo I, fallecido tras treinta y cuatro
días de pontificado. De este modo, se convirtió en el primer
Papa no italiano desde 1523 y en el primero procedente de un
país del bloque comunista.
Desde sus primeras encíclicas, Redemptoris hominis (1979), y
Dives in misericordia (1980), exaltó el papel de la Iglesia como
maestra de los hombres y destacó la necesidad de una fe robusta, arraigada en el patrimonio teológico tradicional, y de una
sólida moral, sin mengua de una apertura cristiana al mundo
del siglo XX. Denunció la Teología de la Liberación, criticó la
relajación moral y proclamó la unidad espiritual de Europa.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la Plaza de
San Pedro del Vaticano, donde resultó herido por los disparos
del terrorista turco Mehmet Ali Agca. A raíz de este suceso, el
Papa tuvo que permanecer hospitalizado durante dos meses y
medio. El 13 de mayo de 1982 sufrió un intento de atentado en
el Santuario de Fátima durante su viaje a Portugal. Sin embargo, el pontífice continuó con su labor evangelizadora, visitando
incansablemente diversos países, en especial los pueblos del
Tercer Mundo (África, Asia y América del Sur).
Cada semana se estará publicando artículos sobre la biografía
de su Santidad Juan Pablo II
FIESTAS DE PASCUA 2011
Lunes, Abril 18th 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Martes, Abril 19th 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Miércoles, Abril 20th 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Jueves Santo, 21 de Abril
7:00PM Misa Trilingüe
Adoración Eucarística hasta medianoche
Viernes Santo, 22 de Abril
10:00AM Vía Crucis Viviente
5:00PM Celebración (español)
Adoración Eucarística hasta medianoche
(después de la misa en polaco de las 7 PM)
Sábado de Gloria, 23 de Abril
Bendición de la comida en la Iglesia
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE
Domingo de Pascua, 24 de Abril
8:30AM Misa (INGLES)
12:00PM Misa (Español)
4:00PM Mass (Español)
Lunes de Pascua, 25 de Abril
7:00AM & 8:00AM Mass (Ingles)

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkiego Postu
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry
Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały
do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus
usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował
Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie,
zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział
do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do Niego uczniowie:
Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?
Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli
ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata.
Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła.
To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął,
lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął,
to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało,
że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was,
abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim
umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni
spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około
piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby
je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta
rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i
teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł
do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego:
Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy
we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak,
Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał
przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu
swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś tamta to
usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył
jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na
spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że
Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do
grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu
był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi,
którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał:
Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus
zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z nich powiedzieli:
Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie
umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do
grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie
wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu
na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie
posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na
zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a
twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i
pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii
ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
J 11,1-45

10 kwietnia 2011 r.
Życie PAPIESKIE...
Jan Paweł II był papieżem przez 26
i pół roku (9666 dni), beatyfikował i
kanonizował o wiele więcej osób
niż jakikolwiek poprzedni papież.
Według danych na październik 2002004 r. ogłosił on błogosławionymi
w sumie 1340 osób, ponadto powołał więcej kardynałów, niż którykolwiek z jego poprzedników.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak
również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu,
nie będącym Włochem.
Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały
pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz.
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej
na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan
Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę.
Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Matki Bożej. Wyraził to słowami: Jedna
ręka strzelała, a inna kierowała kulę.
Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił - MIMO
WSZYSTKO WYBACZYŁ...
Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fátimie w roku
1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu
22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze
zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana
Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich
104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II,
nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież.
Podróże apostolskie do Polski:
I.
pielgrzymka (2 - 10 czerwca 1979)
II.
pielgrzymka (16 - 23 czerwca 1983)
III. pielgrzymka (8 - 14 czerwca 1987)
IV. pielgrzymka (1 - 9 czerwca, 13 - 20 sierpnia
1991)
V.
pielgrzymka (22 maja 1995)
VI. pielgrzymka (31 maja - 10 czerwca 1997)
VII. pielgrzymka (5 - 17 czerwca 1999)
VIII. pielgrzymka (16 - 19 sierpnia 2002)

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
WIELKANOC 2011

7:00PM Celebracja (Po Polsku)
Kościół otwarty do Północy

SPOWIEDŹ
Pn. 18 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wt. 19 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Środa 20 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wielki Czwartek 21 kwietnia
7:00PM Msza św. (W trzech językach)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielki Piątek 22 kwietnia
10:00AM Droga Krzyżowa na ulicach
3:00PM Celebracja (Po Angielsku)
5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)

Wielka Sobota 23 kwietnia
Błogosławieństwo Pokarmów w kościele
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)
Wielkanoc 24 kwietnia
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
8:30AM Msza św. (Po Angielsku)
10:00AM Msza św. (Po Polsku)
12:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
Poniedziałek Wielkanocny 25 kwietnia
7:00A.M., 8:00AM Msza św. (Po Angielsku)

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.

