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 Lent
April 2, 2017
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)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org

Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
6:00 – 7:40 PM (Trilingual)
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)
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)

Yolanda Torres - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Bulletin Editor, Ext 220
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-218-7842
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Irene Saldaña - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Social Center
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. 220.

Sunday

Iskierki Parafialne

April 2, Fifth Sunday of Lent
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
10:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla osób włączonych do
„Żywego Różańca za Małżonków” za
wstawiennictwem św. Józefa i św. Rity
O opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla dzieci
Róży Różańcowej im. św. Jana Pawła II i
św. Joanny Beretty Mola (Rodzice)
O zdrowie i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla
Krzysztofa Gicala z okazji urodzin (Żona i
Dzieci)
Ks. Stanisław Staniszewski w 1-szą rocz. sm.
(Rodzina)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Roman i Edward Ptak
†Anna, Irena Kozioł w rocz. Śm.
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por el bienestar de Gabriel Guzmán (Familia)
4:00 †Anastasia Martínez, eterno descanso (Bárbara
Parrilli)
†Ofelia Cabrera, eterno descanso (Familia)
†Dolores Lara Aguilar, 19 aniversario lutuoso (Hijo
Miguel Ángel Suniga Lara)
April 3, Monday, Lenten Weekday
7:30 For good health of Joan Mikol (Paida Family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
April 4, Tuesday, Lenten Weekday
7:30 †Frances Zima (Dorothy Honek)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
April 5, Wednesday, Lenten Weekday
8:00 †Juana Garcia, eterno descanso (Antonia Ruiz)
7PM El Vía Crucis (Grupos de Evangelización)
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuó Socorro
April 6, Thursday, Lenten Weekday
7:30 Parishioners
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria

April 8, Saturday, Lenten Weekday
5PM † Emily Jane Mizura (Family)
†Albert ‘George’ Moskal (Dorothy)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
If you wish to request a mass for a deceased member or a blessing or to ask for
the health of a loved 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, April 8
5PM Marie Jarding, Gladis Trigueros
6:30 TBA
Sunday, April 9
8:30 Barbara Kulaga, Jean Yunker
10:30 TBA
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodríguez, Juana Salas
4:00 Enrique García, Lourdes González,
Humberto Téllez
Eucharistic Minister
Saturday, April 8
5PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, April 9
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson,
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Różański,
Waldemar Lipka
12:30 Noema Arellano, Teresa Zavala, Erasmo Zavala,
Alejandra Báez
4:00 Tiburcio Rodríguez, María Rodríguez, María
Clara Ibarra

Eternal rest………………

April 7, Friday, Lenten Weekday
7:30 Parishioners
7:50 EN—Way of the Cross
8:15 Por los feligreses
8:45 SP—Way to the Cross
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.

†Anastacia Lourdes Gonzalez
(Martinez)
†Patrick Allen Weglarz
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, March 26, 2017

2017 EASTER SCHEDULE
CONFESSIONS
Monday, April 10th 7:00PM - 8:00PM
(Trilingual)
Tuesday, April 11th 7:00PM - 8:00PM
(Trilingual)
Wednesday, April 12th 7:00PM 8:00PM (Trilingual)
Holy Thursday, April 13th
7:00PM TRILINGUAL MASS
Eucharistic Adoration until Midnight
Good Friday, April 14th
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 15th
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL
Easter Sunday, April 16th
5:30 AM Mass (Polish)
8:30 AM Mass (English)
10:30 AM Mass (Polish)
12:30 PM Mass (Spanish)
4:00 PM Mass (Spanish)
Easter Monday, April 17th
7:30 AM Mass (English)
8:15 AM Mass (Spanish)
7:00 PM Mass (Polish)

Bunny Shoot
April 7, 2017
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.

Many thanks to
those of you who
have contributed
to St. Mary of
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are essential
to our ministry,
and we are
grateful.

Mar. 25
Mar. 26

5:00 PM

$490.00

6:30 PM

$223.00

8:30 AM

$699.00

10:30 AM $1,416.00
12:30 PM $1,288.00
4:00 PM

$790.00
$4,906.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection February 25 & 26, 2017………$348.00
Goal: $193,596
Deficit: $101,544.50
Donations: $92,051.50
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Ray Bogacz
Fr. Ted Bojczuk
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Lottie Fik
Josephine Gadzinski
Lorraine Grabka
Alma Guzman
Ivonne Heremza
Trinidad Hernandez
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Wladyslawa Jaskot
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Josephine Mallari

Nicholas Moskos
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Nancy Orozco Lopez
Marcella Pugno
Lorraine Porod
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Denise Yunker
Paul Zaragoza
Karen Lambrecht

If you would like to add a name to the list,
please call the rectory at 708652-0948 Ext. 20.

St. Mary’s Parish News
Fifth Sunday of Lent, Cycle A
John 11:1-45 (shorter version
John 11:3-7,17,20-27,33b-45)

Jesus raises Lazarus from the
dead.
Background on the Gospel Reading
Our Gospel on this day, the fifth Sunday of
Lent, is again taken from the Gospel according to John.
The reading from John continues the break from Cycle
A's focus on the Gospel of Matthew. Today's Gospel
reading recounts another sign, or miracle, found in
John's Gospel, the raising of Lazarus. As our catechumens move closer to the celebration of their Baptisms at
the Triduum, today's reading invites us to reflect upon
what it means to call Jesus the Resurrection and the life.
The context for the story of the raising of Lazarus is the Jewish leaders' growing animosity toward Jesus. Jesus has been in Jerusalem, taking part in the feast
of the Dedication, which we have come to know as Hanukkah. The people have been pressing him to declare
plainly whether he is the Messiah. Jesus tells them to
look to his works, which testify to his coming from
God. Many do not believe Jesus, however, and some try
to stone him for blasphemy.
Into this scene of confrontation, Mary and Martha, the sisters of Lazarus, send word to Jesus that his
friend is ill. Jesus is said to love Mary, Martha, and
Lazarus, but he delays his journey for two days. The
delay heightens the drama and shows Jesus' obedience
to God, who is to be glorified through Lazarus's resurrection. When Jesus finally declares that he will journey
to Bethany, his disciples fear for his life. Thomas declares that he and the other disciples should prepare to
die with Jesus.
The scene described at Bethany is a sad one.
Martha meets Jesus weeping and saying that if Jesus
had been there, Lazarus would not have died. Yet she
remains confident that God will do whatever Jesus asks.
Martha affirms her belief that there will be a resurrection of the dead in the last days. Then Martha's sister,
Mary, comes to Jesus with the same confidence, saying
that Jesus could have cured Lazarus. Jesus asks to be
brought to Lazarus's tomb where he prays and calls
Lazarus out from the tomb. At this sign, many come to
believe in Jesus, but others take word of the miracle to
the Jewish authorities, who begin their plans for Jesus'
death.
Set against the backdrop of Jesus' impending
death, many elements of the raising of Lazarus foreshadow the good news of Jesus' own Resurrection. Jesus, facing the conflict with the Jewish authorities, acts
in complete obedience to God. In raising Lazarus, Jesus
shows his power over death so that when Jesus dies,
those who believe in him might remember that and take
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hope. Just as Jesus calls for the stone to be rolled away
from Lazarus's tomb, so too will the disciples find the
stone rolled away from Jesus' tomb.
With our catechumens preparing for their Baptism at Easter, the Gospel today calls us to reflect on
Baptism as a dying and rising with Jesus. In Baptism
we die to sin's power over us, rising as children of God.
In Baptism we join ourselves with Christ, who conquered death once and for all so that we who believe in
him may have eternal life. With Martha and Mary, we
are called to profess our belief that Jesus is indeed the
Resurrection and the life.
Why Does Easter Fall on a Different Day Each Year?
In the early days of our Church, just as today,
there were many different beliefs. The society was very
agricultural, and many religions used the seasons to celebrate special feasts. It was important, in teaching about
Jesus, to have people connect the Gospel message to their
daily lives. Since Jesus' resurrection was the beginning of
a whole new life and occurred so near the spring feasts, it
was determined that Easter would always be calculated as
the first Sunday after the first full moon after the vernal
equinox (that is, the first day of spring).
Easter Is a Verb
by Vinita Hampton Wright
Christians are Easter people. What that means to
me is that we are dynamic: always growing, changing,
moving, and engaging. Even those of us who cannot be
“in motion” physically—because of necessary employment, family responsibilities, or health issues—can experience the interior “movements” of the soul that are such a
focus in the Spiritual Exercises of St. Ignatius.
Every day the risen Christ invites us to move, to
allow the breaking open that happens in a heart that is
open to God and to all that divine love brings to us. We
sense the inner movement, we listen to the voice of the
Spirit, we pay attention to even fleeting emotions and responses that can be, in God’s hands, tools for our ongoing
creation.
What does it mean to live Easter-ly?
• It means that I allow myself to feel what I am feeling,
and to work with those emotions, bringing them to
prayer and asking the Holy Spirit to use the energy of
those emotions to move me forward in some way.
• It means that I attend to people and situations within
my circle of influence, always looking for ways to
“help souls,” to interpret God’s love in specific circumstances.
• It means that I move into my life rather than try to
avoid it, deny it, or run from it.
• It means that I quiet my life enough to perceive what
God is saying to me, in my one life, this day.

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 conso-
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lándola, 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
FIESTAS DE PASCUA 2017
Lunes, Abril 10th 7:00PM - 8:00PM
(Trilingüe)
Martes, Abril 11th 7:00PM - 8:00PM
(Trilingüe)
Miércoles, Abril 12th 7:00PM 8:00PM (Trilingüe)
Jueves Santo, 13 de Abril
7:00PM Misa Trilingüe
Adoración Eucarística hasta medianoche
Viernes Santo, 14 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, 15 de Abril
Bendición de la comida en la Iglesia
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE
Domingo de Pascua, 16 de Abril
8:30AM Misa (INGLES)
12:30PM Misa (Español)
4:00PM Misa (Español)
Lunes de Pascua, 17 de Abril
7:30AM Misa (Ingles)
8:15 AM Misa (Español)

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

2 kwietnia 2017r.

Św. Jan Paweł II
Urodziny: 8 maja 1920 r.
Przejście do domu Ojca:
2 kwietnia 2005 r.,
godz. 21.37

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 2004 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 2017
Adoracja Eucharystyczna do Północy
SPOWIEDŹ
Pn. 10 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wt. 11 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Środa 12 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wielki Czwartek 13 kwietnia
7:00PM Msza św. (W trzech językach)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielki Piątek 14 kwietnia
10:00AM Droga Krzyżowa ulicami miasta
3:00PM Celebracja (Po Angielsku)
5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)
7:00PM Celebracja (Po Polsku)

Wielka Sobota 15 kwietnia
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W KOŚCIELE
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)
Wielkanoc 16 kwietnia
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
8:30AM Msza św. (Po Angielsku)
10:30AM Msza św. (Po Polsku)
12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

Zapraszamy w najbliższy czwartek 7
kwietnia o godzinie 6:00 wieczorem
aby przygotować palmę do naszego kościoła. Serdeczne Bóg zapłać za pomoc.

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.

Serving St. Mary of Czestochowa Parishioners for Three Generations

SUBURBAN FAMILY Funeral Home

Not Affiliated
with Any Other
Funeral Home

Stanley J. Kulasik, Owner/Director
Parishioner
www.Suburbanfamilyfh.com

5940 W. 35th Street, Cicero

(708) 652-1116

We FIGHT to reduce your property taxes!
• Affordable Service, Client Friendly
• FREE Analysis of Your Property Tax/ Assessed Value
• Commercial, Residential, Condominiums
Legal Services Advertising

www.TaxesTooHigh.com • 312-587-9494

If You Live Alone You Need LIFEWatch!

OUTSIDE & INSIDE ADVERTISING SALES PROFESSIONALS
$45K to $60K POTENTIAL

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

✔Ambulance
✔Police ✔Fire FREE Shipping • FREE Activation
NO Long Term Contracts
✔Friends/Family SPECIAL OFFER: FREE LIFEWatch
Shoppers Tote with your order

CALL NOW!

Solutions as Low as

LOOKING FOR “HUNTERS”

$1a Day!

Spanish Speaking A Plus!
• Cold Calling • Existing Customer Base
• New Business Acquisition • Uncapped Commissions
• Medical • Dental Benefits • 401K

800.393.9954
WEST TOWN
SAVINGS BANK

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

NOW HIRING

4852 W. 30th St., Cicero, IL 60804

(708) 652-2000

J.S. Paluch

Publisher & Printer of Church Bulletins Since 1913

3708 River Rd.,Franklin Park,IL

Send Resumes to: levyl@jspaluch.com

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

CST 2117990-70

North Riverside Branch: (708) 447-3330

www.CatholicCruisesAndTours.com

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CHECK IT OUT TODAY!
ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work
Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

Call Today!

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

708-652-1444

Toll Free 1.877.801.8608

512199 St Mary of Czestochowa Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

