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 Thursday - 9:00 AM to 5:00 PM; Friday - 10:30 AM to 6:30 PM

Fifth Sunday of Easter
May 6th, 2012
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish),
12:30 PM & 4:00 PM (Spanish)
Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)
First Fridays
7:00 PM (Polish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

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)
Sunday
10:00 – 10:30 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
8:00-8:10 AM Adoration (English)

Bulletin Editor, Ext 20
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
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)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at
Every Saturdays
once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
Every Fourth Saturday
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)
by calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

May 6, Fifth Sunday of Easter
8:30 Homebound (St. Mary’s choir)
For the deceased and living members of the
Rosary Confraternity
†Helen Natowski (Marcy Pugno)
†Floyd F. Nowaczyk (family)
†Joseph Calka (Walter Cygan)
10:00 Litania loretańska do Matki Bożej
10:30 Wynagradzająca za moje grzechy i całej rodziny
oraz o zdrowie i Boże bł. (służebnica)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Wojciech Plewa i Henryk Kubirz
†Jan Kij (3 tygodnie po śmieci)
†Zofia i Franciszek Kowalscy
†Wojciech Furtek
†Florentyna Kuta (13-a rocz. śm., Syn z Rodziną)
†Władysława Lipka
12:30 †Alfredo Gonzalez (familia Gonzalez)
†Guadalupe Montenegro (hija, Velia)
†Tomasa Rojas y Reginaldo Reyes (nietos)
4:00 †Por las almas benditas del purgatorio
May 7, Monday , Easter Weekday,
7:30 †Martin Krolak Family (Bob)
8:15 O zdrowie dla Czesława (Matka)
May 8, Tuesday , Easter Weekday,
7:30 †Floyd F. Nowaczyk (Family)
8:15 †Dolores Merda (Family)
May 9, Wednesday , Easter Weekday
8:00 †Floyd F. Nowaczyk (Family)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
May 10, Thursday , Easter Weekday, Saint Damien
Joseph de Veuster of Moloka’I, Priest
7:30 †Floyd F. Nowaczyk (Family)
8:15 †Por todas las madres difuntas

Iskierki Parafialne
May 11, Friday , Easter Weekday
7:30 †Edward Kurcab (Family)
8:15 †Por las almas benditas del purgatorio
May 12, Saturday, Easter Weekday, Saints Nereus and
Achilleus, Martyrs; Saint Pancras, Martyr
1:00 Wedding: Anna Budzakova & Jozef Jaśniak
3:00 Quinceañera: Alexia Carrera
5:00 For all living and deceased mothers
6:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
May 13, Sixth Sunday of Easter
8:30 For all living and deceased mothers
10:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
12:30 Por todas las Madres vivas y muertas
4:00 Por todas las Madres vivas y muertas
Mass Intention Book
If you wish to request a mass for a
deceased member or a blessing or to
ask for the health of a love one or
friend, you may do so at the rectory.
We are open Monday—Thursday from 9 AM to 5 PM
and on Friday from 10:30 to 6:30 PM. A SMALL DONATION OF $10 PER INTENTION IS REQUIRED.
Lector Schedule
Saturday, May 12
5:00 Marie Harding, Martha Stolarski
Sunday, May 13
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:30 Ryszard Kujawski, Jarek Szyszlak
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, May 12
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, May 13
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Myriam Campagne, Francisco Uribe
Linda Ramirez, Alejandra Baez
4:00 Lucy Gamino, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Anna Budzakova & Józef Jaśniak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 29th, 2012
Apr. 28
Apr. 29

The last Religious Education class for
the 2011-2012 school year will be held Saturday morning, May 12. This session will begin
with the 8:00 A.M. Mass.
Called to Religious Life
Are you a Single Young Adult Catholic wondering how your life can respond to God’s call to be
transformative love in our world? You are invited to an evening of input, prayer & discussion
on being Called to Religious Life, Monday, May
7, 2012 7:30-9:00 p.m. at the Cenacle Retreat
Center, 513 West Fullerton Ave., Chicago, IL
60614.
Free evenings -Register online at
www.VocationsCAVA.org,
e-mail
cava@archchicago.org or call Sr. Elyse at 312534-5240.
Catholic Charities, Mother’s Day Collection

He had to rise from the dead.
Joe, a Vietnam veteran, struggled most of his postservice life with addiction. Estranged from his family, he found himself living under a bridge in very
poor health. After landing in an emergency room, he
came to Catholic Charities. Moving into a private
room at Cooke’s Manor, he began a journey of recovery with a good VA doctor, a Catholic Charities
chaplain and an AA sponsor. Family reconciliation
followed, and he spent his first Easter with his family
in 20 years.
Your gift to Catholic Charities on Mother’s Day,
May 13, will bring new life. It is never too late for
lives to transform.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL
The monthly pledge billings for the Archdiocesan
Annual Catholic Appeal pledges have been mailed. It
is very important that these pledges be paid so that
our parish will reach and, hopefully, exceed our goal.
Once the pledge payments have exceeded our goal,
all of the additional funds are returned to our parish
for use in our ministries.

5:00PM

756.00

6:30PM

239.00

8:30AM

993.00

10:30AM

1,508.00

12:30PM

1,861.00

4:00PM

591.00

TOTAL

5,948.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
Donations on 04/29/2012……..……………….………$ 185.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$152,993
Donations,
$40,603

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
Domingo Corral
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Angie Gonzalez
Michalina Górka
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Harriet Kurcab
Jesus Lopez
Marely Anely Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak

Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels
Larry Napoletano
Bernice Nowicki
Robert O’Connor
Stacia Pikul
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Elizabeth Wambold
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki

St. Mary’s Parish News
FIFTH SUNDAY OF EASTER
John 15:1-8

Jesus teaches that he is the vine and that his disciples are
the branches.
Gospel Reading
Today's reading from the Gospel of John is part of Jesus' discourse at the Last Supper. Recall that John tells the story of
Jesus' Last Supper differently from the other Evangelists. In
John's Gospel, the Last Supper begins with Jesus washing his
disciples' feet. Jesus then provides them with a series of instructions. We call this section the Last Supper discourse or Jesus'
farewell discourse. In these chapters of John's Gospel, Jesus
instructs his disciples about the importance of following his example of love and service, about the gift they will receive when
Jesus sends them the Holy Spirit, and about their relationship
with Jesus and with the world. The Last Supper discourse concludes with Jesus' prayer for his disciples.
Today's Gospel reading is taken from middle of the Last Supper
discourse. Jesus speaks about his relationship to his disciples.
In his metaphor of the vine and the branches, Jesus is referencing the Hebrew Scriptures. In the Hebrew Scriptures, Israel is
the vineyard, and Yahweh himself tends the vineyard. One of
the primary themes of John's Gospel is to show Jesus to be the
fulfillment of God's promises to Israel.
In this passage, Jesus teaches his disciples that his relationship
with them will not end after his death; he will remain with them
always. This unity between Jesus and his disciples is the basis
for their ability to continue to do the work that he began. Similarly, Jesus' presence with us through the Gift of the Holy Spirit
enables us to continue the work of love and reconciliation that
he began.
Jesus also teaches his disciples about the importance of the
words he has taught to them. Just as Jesus will remain in the
disciples, so too will his words. We come to know Jesus through
the Scriptures, the living Word of God. Our commitment to be
Christ's disciples is sustained through God's Word. This commitment is also strengthened by our life of prayer and nourished by
the Eucharist. Through the Eucharist, Jesus dwells in us, remains with us, and transforms us so that we might bear fruit in
his name.
We observe many people who act in ways that show their commitment to serve their neighbor. Christians and non-Christians
feed the hungry, care for the sick, shelter the homeless, and
give alms to the poor. These actions become acts of Christian
discipleship when they are motivated by our relationship with
Jesus. Whatever the immediate results, Jesus promises us that
these actions will bear fruit when we undertake them in his
name.

May 6, 2012
DISCOVERY PROGRAM
The Discovery Program is unique to marriage preparation programs
because it asks the engaged couples to devote a concentrated
amount of time and energy to their relationship. The focus of the program is communication. The objective is to expose the engaged couples to a method of communication that concentrates on the sharing
and understanding of feelings.
Dates and Locations for Upcoming Discover Programs:
May 19-20, 2012 - Marytown Retreat Center, Libertyville, IL
July 21, 2012 - Cardinal Stritch Retreat House, Mundelein, IL
Sept. 29-30, 2012 - Marytown Retreat Center, Libertyville, IL
For additional dates, please call the Family Ministries Office at
312.534.8201 or go to www.familyministries.org.

FOR ANOINTING OF THE SICK
Before the renewal of church practices after the Second Vatican Council anointing prayers for the sick
were only offered to those near
death. We named the sacrament EXTREME UNCTION, the final anointing.
Since the council we name this ritual SACRAMENT
OF ANOINTING OF THE SICK and offer this prayer
and ritual for any person living with illness and also to
all who are preparing for surgery. The emphasis of the
prayers is on healing through God’s grace. Please take
advantage of the opportunity for this ritual if you are
sick, preparing for surgery, or living with chronic illness. Many find great comfort in celebrating the sacrament before going to hospital or before surgery. We
also celebrate a Communal Anointing Mass once each
year in the Divine Mercy Vigil.
When someone in your family is critically ill or entering hospice care please call to arrange for this anointing while he or she is able to experience it.
And please call the rectory at any time of day in an
emergency.
Mothers’ Day Mass envelopes can be found at all
entrances of the church. All Masses on Mothers’
Day will be offered for all living and deceased mothers whose names are listed on the Mass envelopes.

5th Sunday of Easter

“Children, let us love not in word or speech but in
deed and truth.” - 1 JOHN 3:18
How do we love in deed and truth? The answer is
through stewardship – giving some of our time to
spend with Our Lord in prayer, giving some of our
talents to do ministry in the parish, giving some of
our financial blessings to support the work of the
Church.

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Pascua
Jesús continuó: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es
el viñador. Si uno de mis sarmientos no da fruto, lo
corta; pero si da fruto, lo poda y lo limpia para que dé
más. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que
os he hablado. Seguid unidos a mí, como yo sigo unido a vosotros. Un sarmiento no puede dar fruto por sí
mismo, si no está unido a la vid. De igual manera, vosotros no podéis dar fruto, si no permanecéis unidos a
mí.
Yo soy la vid, y vosotros sois los sarmientos. el que
permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí nada podéis hacer. El que no permanece unido a mí, será echado fuera, y se secará como los
sarmientos que se recogen y se queman en el fuego.
Si permanecéis unidos a mí, y si permanecéis fieles a
mis enseñanzas, pedid lo que queráis y se os dará. Mi
Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho fruto
y llegáis así a ser verdaderos discípulos míos.
Jn 15, 1-8
Mes de mayo dedicado
a la Virgen María
La Iglesia dedica a la Virgen María el
mes de Mayo para conocer mejor sus virtudes y amarla más. Son muchas las virtudes de la Virgen y podemos aprovechar
este mes para crecer en alguna de ellas.
Se trata de que nos esforcemos por vivir
como hijos suyos. Esto significa:
• Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo
que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a ella
en todo momento.
• Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera
de nosotros y recordarla a lo largo del día.
• Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que
Jesús nos da, pasan por las manos de María, y es ella
quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
• Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
• Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María especialmente el Santo Rosario.

CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL
Se ha enviado por correo la facturación mensual de sus promesas de donativos a la Campaña Católica Anual de la Arquidiócesis. Es muy importante que dichos donativos se paguen, para que nuestra parroquia cumpla y, esperamos fervientemente, rebase su objetivo.
Una vez que el pago de donativos rebase la meta fijada, todos los fondos extra que recaudemos le serán devueltos a la
parroquia para utilizarlos en nuestros ministerios.

6 de Mayo de 2012
MAYO MES DE
LA VIRGEN MARIA
El coro Voces del Alma les invita
cordialmente a rezar el Santo Rosario en nuestra parroquia todos
los domingos a las 3:00pm durante el mes de mayo, ofreciendo
nuestras intenciones por todas las mamas y por las
intenciones del Papa Benedicto XVI. Imitemos las
virtudes de nuestra Madre la Virgen María, recemos
juntos en familia porque “la familia que reza unida
permanece unida.”
Domingo, 13 de mayo
Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de
una manera especial, ofreciendo la
Santa Masa por ellas. Los sobres están
disponibles en las diferentes entradas
de la iglesia. Usted puede incluir el nombre de
su mamá viva o fallecida y poner sobre con la
ofrenda a la canasta de la colecta dominical.
COLECTA DEL DIA DE LAS MADRES DE
CARIDADES CATOLICAS

Él debía resucitar de entre los muertos.
Joe, un veterano de Vietnam, luchó la mayor parte de
su vida posterior a su servicio militar con la adicción.
Alejado de su familia, llegó el punto en que se encontró viviendo bajo un puente con muy mala salud.
Después de estar en una sala de emergencias, llegó a
Caridades Católicas donde se instaló en una habitación privada en la residencia Cooke’s Manor. Allí
comenzó su camino de recuperación con un buen
médico del VA, un capellán de Caridades Católicas y
un padrino de AA. Reconciliación con su familia siguió, y pasó su primera Pascua en 20 años con ellos.
Su donativo a Caridades Católicas el 13 de mayo,
Día de la Madre, traerá nueva vida. Nunca es demasiado tarde para transformar vidas.

Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 2011-2012
La ultima clase de catecismo por el año
2011-2012 será el sábado, 12 de mayo. Clases daran
inicio a las 8:00 A.M

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkanocna
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl,
która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a
każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie
- tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie
wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera
się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
J 15,1-8
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o
godzinie 10:00AM, przed Mszą św. Serdecznie
zachęcamy do licznego udziału w tych pięknych
maryjnych nabożeństwach.
Miesiąc Maj!
W tradycji polskiej miesiąc
maj jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W tym
miesiącu składamy hołd Bożej
Rodzicielce odmawiając litanię
loretańską do Matki Bożej jak
też rozważając tajemnice różańca świętego.
Zwróćmy uwagę by w tym
miesiącu czy to w sposób prywatny czy też przez udział w
nabożeństwie w kościele tej pięknej tradycji stało się
zadość i abyśmy potrafili żyć tak jak żyła Maryja
Matka Chrystusa.
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze święte 13-go maja będą odprawione w intencji
matek żyjących i zmarłych. Kopertkę z
ofiarą i wypisanym imieniem matki można
złożyć do koszyka wraz z niedzielą kolektą.

6 maja 2012 r.
Różaniec
Różaniec - z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak
jednak nie jest! Różaniec to nie jest
zwykła modlitwa - to sposób na życie!
Odmawiając różaniec oddajemy
wszystkie nasze radości i smutki całe nasze - życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy
być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna Jezusa.
Różaniec jest, zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje
nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części
różańca trwa 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!
O mocy różańca można pisać wiele - jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś
porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec. Ja
spróbowałem i wiem, że radości i pokoju, jakie daje mi ta
modlitwa, nie da mi żaden człowiek. Na pierwszy rzut
oka odmawianie różańca może się wydawać nieciekawe,
a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego
obrazu z życia.
Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz "mama" około trzystu razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? Nigdy! A może nudzi to matkę? Też nie. Reaguje ona na każde odezwanie się dziecka.
Podobnie jest z modlitwą różańcową. Maryja jest naszą
Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, jesteśmy podobni do
małego dziecka. Powtarzamy jak ono: Bądź pozdrowiona,
Matko! Czy Maryja cieszy się z tego pozdrowienia? Na
pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej,
że jest "łaski pełna", a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską. Jeżeli Ona jest "łaski pełna",
to my świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją:
"Módl się za nami grzesznymi", abyśmy także napełnieni
zostali łaską przyjaźni Bożej.
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie,
zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z
różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania.
Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie
w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest
dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że
więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba, którego paciorki nanizane na
nitce przechowywali przed oprawcami i na nich się modlili. A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy
znajdywano różańce, często zbroczone krwią? Przesyłano
te przedmioty jako relikwie do rodzinnych domów - matkom.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
8 maja
Święty Stanisław biskup
i męczennik, główny patron Polski
Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie około 1030
r. Podawane imiona rodziców:
Wielisław i Małgorzata lub Bogna
nie są pewne. Święty miał pochodzić z rodu Turzynów, mieszkających we wsi Raba i Szczepanów koło Bochni w ziemi krakowskiej. Wioska Szczepanów miała być własnością rodziny
Stanisława i tam miał być grodek do niej należący. Studia swoje
pierwsze odbył Stanisław zapewne w domu rodzinnym, potem
być może w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał zwyczajem ówczesnym
gdzieś za granicą. Wskazuje się najczęściej na słynną szkołę
katedralną wówczas w Leodium (Liege w Belgii), czy również
Paryż. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060
Po śmierci bp. Lamberta Suła(1070) Stanisław został wybrany

jego następcą na stolicy krakowskiej jako biskup.
Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku udał się Bolesław na Skałkę i w czasie Mszy
świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał jego
ciało poćwiartować. Zwyczajem ówczesnym bowiem ciało skazańca niszczono. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele
św. Michała na Skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy
męczennik zażywał.
Właśnie od procesu kanonizacyjnego Stanisława wprowadzona
została praktyka "adwokata diabła", którego zadaniem było wyciąganie na jaw wszystkich niejasności i zarzutów przeciw kanonizacji.
Dnia 8 września 1253 roku w kościele św. Franciszka z Asyżu
papież Innocenty IV dokonał kanonizacji.
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, biskupa i męczennika).

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.

