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Fourth Sunday of Lent

MASS INTENTIONS

March 14, 2021

The sanctuary lamps
this week are lit for:
+ Helen Zablocki

Rest in Peace

Monday – March 15, 2021
8:00 AM – +Joynis Austra
12:00 PM (Noon) – +DeBartolo and Carave e Families
7:00PM – Lenten Reconcilia on Service
7:00 PM- Mass in Polish/Chapel
Tuesday – March 16, 2021
8:00 AM – For the souls in purgatory
12:00 PM (Noon) – +Fred Maog
7:00 PM – Mass in Polish
Wednesday- March 17, 2021
8:00 AM – +Domonic & Ligia Caltagirone
12:00 PM (Noon) – +Cipriana & Sabiniano Concepcion
7:00 PM – Mass in Polish
Thursday – March 18, 2021
8:00 AM – +Carl C. Donnawell 24th Ann of death
12:00 PM (Noon) – +Joan Brugger 1st Ann of death
7:00 PM – Mass in Polish
Friday – March 19, 2021
8:15 AM – +Rose, Anthony and Ann Coco
12:00 PM (Noon) – +Joseph Kudelka rq. Denisiuk Family
+Fr. Czeslaw Szczesny
7:00 PM – Mass in Polish
Saturday – March 20, 2021
7:00AM – Mass in Polish
8:00 AM – For the souls in purgatory
5:00 PM – +Dorothy Brinskelle rq. Sue Malinowski &Michael
Sunday – March 21, 2021
7:00 AM – O zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty i Rodziców
8:30 AM – +Harry Rozkuszka rq. family
10:00 AM – +Marianna Baczewska w 3 rocznicę śmierci o
modlitwę prosi syn z rodziną, śp. Józefę i Józefa
Kryczka z okazji imienin od córki Stanisławy
Czarneckiej
11:30 PM – +Susana Kaleta
3:00 PM – Mass in Polish
5:00 PM – +Javier Mijangos Contreras rq. Zamudio Family
7:00PM – Mass in Polish

+ Jadwiga Ladzinski

MONDAY, MARCH 15 —
7.00PM
LENTEN TALK AND
RECONCILIATION SERVICE

OUR LADY OF PERPETUAL HELP
NOVENA
Please come to pray with us every
Wednesday at 5.00pm in the church.
In this novena to Our Lady of Perpetual Help
we pay tribute to the Blessed Virgin Mary in
asking for her assistance.

MASS INTENTIONS
If you would like to have a Mass said for someone, please
contact the Parish Office 773-622-5900 ex. 225. We will
help you with the dates and times which are available. The
stipend or offering given, signifies the sacrificial nature of
giving of something of yourself to associate more intimately
with Christ who offers himself in the Eucharist.

MASS CARDS
Mass Cards also known as Mass offering card, memorial
card or a remembrance card, is a
greeting card given to someone to let
them know that they, or a deceased
loved-one, will be remembered and
prayed for in the intentions at a Mass.
The card-giver can now obtain the card
at by calling the parish office by giving
a free offering (a donation) and the Mass will be offered for
his or her intention.
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Remember in Prayer
As members of the parish faith community, it is
our responsibility to remember both in concrete
and spiritual ways those who cannot celebrate
with us each week because they are ill. Those
who are sick in turn, remember all of us daily in
their prayers and in their suﬀerings.
Agnes Coco
Laverne Greco
Helen Szostak
Be y Hotcaveg
John Brown
Elaine M. Budzisz
Sco Paterson
Barbara McFarlin
Aleksandra Donohue
Laura Naggo
Frances Planthaber
Nevile Steiser
Stanley Podgorny
Timothy McFarlin
Teri & Fred Bauer
Barbara Alderson

Veronica Segopva
Barbara Alterson
Julia Swanson
Jessica Jurczykowski
Violet Del Vechio
Magdalena Gruber
Dcn. Irvin Hotcaveg
Benjamin Mar nez Lopez
Brianna Jurczykowski
Abraham Contreres Jr.
Stanisława Straczek
Emma Camara
Margaret Hoch
Luice Golemo
Dennis Kasprzyk
Marjorie Janz

PLEASE PRAY
FOR THOSE
SERVING IN
THE MILITARY
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Our Stewardship
of Treasure
As we strive to meet the needs of our
Parish community during these uncertain mes, your con nued financial support is greatly appreciated. Dona ons can
be made by mailing your envelope to the church or you can
drop oﬀ your weekly oﬀering in the mail slot at the parish
oﬃce or online: www.s erdinand.com or
www.archchicago.org/oﬀertory

SUNDAY COLLECTION

March 7 - $10,105
Thank you to those who continue to support
St. Ferdinand Parish. Your faithfulness and generosity
throughout the pandemic are both greatly appreciated
and critical to maintain and operate all we do.
May God bless you for your kindness and generosity!
Składamy serdeczne podziękowanie za Wasze wsparcie
ofiarami , szczególnie podczas obecnego okresu pandemii.
Wasza hojność jest krytycznym czynnikiem utrzymania
naszej parafii za co raz jeszcze składamy wyrazy głębokiej
wdzięczności. Bóg zapłać!
PLEASE REMEMBER ST. FERDINAND PARISH
IN YOUR WILL.

LECTOR SCHEDULE
FOR THE MONTH OF February

SA Andrew Rios
If you have a loved one serving in the military, please contact
the rectory oﬃce to give us the name of the soldier, so the
whole parish can pray for your loved one .

FRIENDLY REMINDERS
If you or a loved one is in need of prayers due to an illness,
please call the rectory to put the name on the prayer list. If
someone on this list has recovered, please call the parish
office to have the name removed (773) 622-5900 ex. 225

If you have a loved one serving in the military, please contact
the rectory office to provide the name of the soldier, so our
whole parish community can offer their prayers to keep them
safe.

March 20th & 21st
Sat.
5:00PM Vigil
Sun.
8:30 AM
11:30AM
5:00PM

L–
L
L–
L–

E. Delone & D/E. Camara
J. Caltagirone
CONFIRMATION
C. Trujilo & P. Holod

March 27th & 28th Palm Sunday (Reading of the Passion)
Sat.
5:00 PM Vigil
L – E. DeLone & D. Lasiewicz
Sun.
8:30 AM
L - S. Pasko & R. Pasko
11:30AM
L - J & C Mazurek
5:00 PM
L – P. Holod & J. Portlanger
Un l further no ce NO Eucharis c Ministers at Mass . Due
to covid 19 please DO NOT enter the Sacristy. Books will be on
the Ambo
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READINGS FOR THE WEEK

MASS SCHEDULE:
MASSES IN ENGLISH are celebrated as following:
Saturday at 5 pm, Sunday 8:30 am, 11:30 am and 5 pm
MASSES IN POLISH are at 7 am, 10 am, 3 pm, 7 pm
SACRAMENT OF RECONCILIATION IS CELEBRATED
MONDAY
SATURDAY FROM 6 – 7.00PM.
Staying Connected to Serve You
Our parish oﬃce is available to assist you. Give us a call at 773/ 622-5900 if you
need assistance or support during this diﬃcult me or send an email to
zmazurek@sain erdinand.org
To speak to one of the priests please call 773/ 622-8208 and dial the following
extensions:
Fr. Zdzisław Jason Torba, Pastor - 231
Fr. Lukasz Pyka - 236
Br. James - 247
Please consider giving online at www.s erdinandchurch.com and clicking donate
bu on, here you can make a weekly oﬀertory contribu on to our St. Ferdinand
Parish family and keep the vital ministries and services we provide going. If you
prefer to make an oﬀertory dona on through cash or check, you can mail your
dona ons to our parish oﬃce at St. Ferdinand Church 5900 W. Barry Ave, Chicago, IL
60634
Receiving the Sacraments
For scheduling Bap sm, Weddings and Funerals please call Parish Oﬃce
773 622 5900 or email to zmazurek@sain erdinand.org
See our parish website the at www.s erdinandchurch.com or Archdiocese of
Chicago website at www.archchicago.org for more informa on or you can please
call us if you have ques ons.
May God grant you peace during this diﬃcult me and may He manifest His love
and presence to you in abundant ways so that we may con nue to strengthen our
Chris an faith and always have evident the radiance of Christ in our hearts.

Monday:
Is 65:17-21 / Ps 30 / Jn 4:43-54
Tuesday:
Ez 47:1-9, 12 / Ps 46 / Jn 5:1-16
Wednesday:
Is 49:8-15 / Ps 145 / Jn 5:17-30
Thursday:
Ex 32:7-14 / Ps 106 / Jn 5:31-47
Friday:
2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 / Ps 89 / Rm
4:13:16-18, 22 / Mt 1:16, 18-21, 24a
Saturday:
Jer 11:18-20 / Ps 7 / Jn 7:40-53
Sunday:
Jer 31:31-34 / Ps 51 / Heb 5:7-9 / Jn
12:20-33

SAINTS AND SPECIAL
OBSERVANCES
Daylight Saving Time begins
Wednesday: St. Patrick
Thursday: St. Cyril of Jerusalem
Friday: St. Joseph; Abs nence
Saturday: Spring begins

8:45am — with St. Ferdinand’s school
students
6:00pm — in English
7:00pm — in Polish

Monday—Thursday at 6:00pm
Fridays at 6:30pm
Saturdays at 6:00pm

ABSTINENCE
from meat is to be observed by all
Catholics 14 years old and older on Ash
Wednesday and on all the Fridays of
Lent.
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SAINT FERDINAND CATHOLIC SCHOOL
Faith and Excellence in Education

Catholic Schools Today recently
featured St. Ferdinand School
Principal Folino, students and
faculty in segment about all the
great things going on at the
school. staﬀ! Go to h p://bit.ly/
CatholicSchoolRadio
The segment featured our
par cipa on in Opera on Rice
Bowl and how St. Ferdinand
School is using social outreach
projects to help students learn
empathy for others.
In solidarity with hungry children
around the world, St. Ferdinand
School students had a Rice Bowl
lunch this week. Through having
only a bowl of rice for lunch,
students were able to empathize
with the poor around the world
who might have a small bowl of
rice (or less) as their only meal.
Students are collec ng money for
Catholic Relief Services during
Lent through the Opera on Rice
Bowl Project.
Students prayed for the poor
before star ng lunch, then
watched a video sponsored by
Catholic Relief Services about
how the money they will raise
through Opera on Rice Bowl will
be used to help improve the lives
of the poor around the world.

ST. FERDINAND CATHOLIC SCHOOL
3131 N. Mason Ave., Chicago, IL 60634
(773) 622-3022 www.saintferdinandschool.org
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MARCH 17— FEAST OF ST. PATRICK
March 17 marks the fi h
-century death of our
beloved patron saint,
Saint Patrick and for
over a thousand years,
has been celebrated as a
religious feast day.
According to history, St.
Patrick was a missionary
to Ireland and he
became an adored
figure for Irish Catholics
as the person to bring
Chris anity to the Emerald Isle.
In mes gone by, canoniza ons were carried
out on a regional level, meaning that Patrick
has never oﬃcially been canonized by a Pope
although he is included on the list of Saints.
The feast day was only oﬃcially placed on
the Catholic Church’s liturgical calendar in
the early 1600s with thanks to Waterfordborn Franciscan scholar Luke Wadding.
St. Patrick’s Day was celebrated
predominantly in Ireland where it was a
somber religious occasion spent mainly in
prayer. The typical Irish family celebra on
before the 70s and before the upli of the
ban on drinking was very diﬀerent from the
party atmosphere associated with the day
now. As St. Patrick’s Day generally
falls within the Chris an season of Lent,
Mass was a ended in the morning with the
a ernoon set aside for celebra ons. The
Lenten prohibi on against meat was li ed
for the day and families sang and danced
and celebrated during a me that is normally
more somber on the Chris an calendar.
The evolu on of St. Patrick’s Day into the
ruckus it’s now associated with may, in fact,
have been solely an Irish-American
construct. Despite the fact that the feast day
has been observed in Ireland since the 9th or
10th century, it was in New York City that
the first parade took place when in 1762
Irish soldiers serving with the English military
marched through Manha an to a local
tavern. Patrio sm amongst Irish immigrants
in America con nued to grow with the New
York Irish Aid socie es holding the first
oﬃcial parade in 1848 - the world’s oldest
civilian parade and the largest in the United
States.
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YEAR OF ST. JOSEPH: WHAT CATHOLICS
NEED TO KNOW
On March 19th we will celebrate the Feast
of St. Joseph. On December 8th Pope
Francis established the year so that “every
member of the faithful, following his
example, may strengthen their life of faith
daily in the complete fulfillment of God’s
will.”
Why does the Church have years dedicated to specific topics?
The Church observes the passage of me through the liturgical
calendar - which includes feasts such as Easter and Christmas, and
seasons such as Lent and Advent. In addi on, however, popes can
set aside me for the Church to reflect more deeply on a specific
aspect of Catholic teaching or belief. Past years designated by
recent popes include a Year of Faith, Year of the Eucharist, and
Jubilee Year of Mercy.

Please join us
for our Holy Masses

Why did the Pope declare a year of St. Joseph?
In making his declara on, Pope Francis noted that this year marks
the 150th anniversary of the saint’s proclama on as patron of the
Universal Church by Pope Pius IX on Dec. 8, 1870.
Pope Francis said the coronavirus pandemic has heightened his
desire to reflect on St. Joseph, as so many people during the
pandemic have made hidden sacrifices to protect others, just as St.
Joseph quietly protected and cared for Mary and Jesus.
“Each of us can discover in Joseph -- the man who goes unno ced,
a daily, discreet and hidden presence -- an intercessor, a support
and a guide in mes of trouble,” the pope wrote.
He also said he wanted to highlight St. Joseph’s role as a father
who served his family with charity and humility, adding, “Our
world today needs fathers.”

According to new regulations we have to obey a limit
of 192 attendees with no exceptions.

What special graces are available during this year?
As Catholics pray and reflect on the life of St. Joseph throughout
the coming year, they also have opportuni es to gain a plenary
indulgence, or remission of all temporal punishment due to sin. An
indulgence can be applied to oneself or to a soul in Purgatory.
An indulgence requires a specific act, defined by the Church, as
well as sacramental confession, Eucharis c Communion, prayer for
the pope’s inten ons, and full detachment from sin.
Special indulgences during the Year of St. Joseph can be received
through more than a dozen diﬀerent prayers and ac ons, including
praying for the unemployed, entrus ng one’s daily work to St.
Joseph, performing a corporal or spiritual work of mercy, or
medita ng for at least 30 minutes on the Lord’s Prayer.

You can sign up for only one Mass during entire
weekend. Give others a chance
to praise God too.

Why does the Church honor St. Joseph?
Catholics do not worship saints, but ask for their heavenly
intercession before God and seek to imitate their virtues here on
earth. The Catholic Church honors St. Joseph as the foster father of
Jesus. He is invoked as the patron saint of the Universal Church. He
is also the patron of workers, father, and a happy death.

Those interested in attending Mass must
register on our parish website:
www.stferdinandchurch.com
or call:
Beata at 773/758-2123
or Sophie at 708/ 369-0680

Wearing masks is mandatory
at all times during all services.
Don't forget yours save lives !
Please be advised that our personnel is obliged
to take the attendance. Please read the reopening
guides before you come to church.
Be respectful to each other and church staff.
Thank you!
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19 MARCA — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Kościół katolicki obchodzi 19 marca
uroczystość św. Józefa, oblubieńca
Maryi i przybranego ojca Jezusa.
Św. Józef był mężem Maryi i
przybranym ojcem Pana Jezusa.
Jest patronem wszystkich ojców.
Według św. Mateusza, Józef
pochodził z królewskiego rodu
Dawida. Był rzemieślnikiem, tradycyjnie uważa się, że cieślą.
Ewangelia nazywa św. Józefa
„mężem sprawiedliwym”, to znaczy
prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie
Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy „Bóg przydał”.
Św. Józef jest także patronem Kościoła, patronem szczególnym, ponieważ
jest wzorem ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy, czuły, mądry,
ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten sposób stał się wyraźnym i czytelnym obrazem
ojcowskiej miłości Boga. Zapewne niektóre cechy Jezusa są odbiciem
osobowości św. Józefa.
Choć nie był ojcem naturalnym Jezusa, według prawa żydowskiego, jako
mąż Maryi, był Jego ojcem i opiekunem. Pierwszy o św. Józefie pisał św.
Hieronim (+420). Szczególnie jego kult propagowała św. Teresa od Jezusa.
Wielokrotnie wyznawała ona, że o cokolwiek poprosiła Boga za
wstawiennictwem św. Józefa, zawsze to otrzymywała.
Papież Leon XIII poświęcił św. Józefowi encyklikę, Pius X zatwierdził litanię
do św. Józefa, a Jan XXIII, którego św. Józef był patronem chrzcielnym,
wprowadził imię do kanonu rzymskiego. Jan Paweł II wydał list pasterski
„Redemptoris custos”, w którym ukazuje św. Józefa jako wzór mężczyzny
na nasze czasy.
W Polsce, szczególnie w Krakowie, święto Oblubieńca Maryi obchodzono
19 marca już na przełomie XI i XII w. Do liturgii wspomnienie św. Józefa
weszło w Jerozolimie w V w. Na Zachodzie przyjęło się w wieku VIII. Do
brewiarza i mszału wprowadził je Sykstus IV (1479) a Grzegorz XV (16211623) rozszerzył na cały Kościół. W Polsce św. Józefa znany był już na
przełomie XI i XII w. W tym czasie w Krakowie obchodzono już jego święto
pod datą 19 marca. Czci św. Józefa poświęcony jest cały miesiąc marzec.
W grudniu 2020 roku Papież Franciszek ogłosił Rok św. Józefa, który zakończy się 8 grudnia 2021r.

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA
Od środy 10 marca rozpoczęliśmy Nowennę przygotowująca do
uroczystości św. Józefa. Nowenna każdego dnia jest odprawiana po Mszy
św. wieczornej, w sobotę po Mszy św. o godz. 7:00 rano i w niedzielę
przed Mszą św. o godz. 10:00 rano.
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17 MARCA KOŚCIÓŁ POWSZECHNY WSPOMINA ŚW. PATRYKA
niewolnika piratów, pasterza owiec, mnicha i
biskupa, apostoła i patrona Irlandii.
Wierni przypinają sobie
tego dnia trójlistną koniczynę, symbol Trójcy
Świętej, o której św.
Patryk miał mówić na
początku każdej swojej
misji. Koniczynka jest też
wyrazem nadziei na zjednoczenie Irlandii. Św.
Patryk urodził się w
rzymskiej Brytanii ok.
385 r. Był synem podoficera i diakona. Rodzina
była chrześcijańska, ale
odebrał świeckie wychowanie. Gdy miał 16 lat
został uprowadzony przez irlandzkich piratów i
przez sześć lat w niewoli pasł owce. W tym
czasie nastąpił jego powrót do chrześcijaństwa.
Na przypadkowym statku udało mu się uciec do
Francji, gdzie kształcił się później w
najsłynniejszych szkołach w Erinsi i w Auxerre.
Gdy w Irlandii zmarł wysłannik papieski św.
Palladiusz, papież Celestyn I wyświęcił Patryka
w 432 r. na biskupa. Swiety zastał tam tylko
małe wspólnoty chrześcijan, otoczone i nękane
przez pogańskie szczepy irlandzkie. Potrafił
jednak zdobyć przychylność lokalnych
władców, dla wybranych plemion ustanowił
biskupów, którym dodał grono pomocników,
żyjących wspólnie na sposób klasztorny. W ten
sposób opaci klasztorów byli zarazem
biskupami.
Św. Patryk spędził w Irlandii 40 lat na intensywnym głoszeniu Ewangelii, modlitwie i ascezie. Do dziś miejscem kultu św. Patryka jest Croah Patrick, góra na której często spędzał on
Wielki Post. Pod koniec życia św. Patryk z przerażeniem obserwował podbój Irlandii przez
pogan, którzy wzięli do niewoli ogromne rzesze
chrześcijan. Wydawało się, że efekt jego kilkudziesięcioletniej pracy ewangelizacyjnej zostanie
zniszczony. Okazało się jednak, że chrześcijaństwo zapuściło wśród Irlandczyków bardzo
głębokie korzenie i ocalało. Wielu mnichów
irlandzkich było później misjonarzami
kontynentu europejskiego. . Zmarł prawdopodobnie 17 marca 461 r. w Armagh.
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Rozkład
Rekolekcji
Wielkopostnych
2021
Parafia św. Ferdynanda
w Chicago
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Ojciec Marcin Gacek pochodzący z
pięknej malowniczej okolicy Gór Świętokrzyskich, a
dokładnie z Kielc. Dorastając chciał zostać sławnym
piłkarzem, co się na szczęście nie udało. Próbował swoich
sił grając w tenisa stołowego, pucharu nie wygrał. Nawet
trenował judo. Skończyło się tylko na tym, że nie bał się
wracać wieczorem do domu. Późnej najważniejsza była dla
niego muzyka, przede wszystkim klubowa, DJ-em nie
został. Studiował historię, nie pracował na stanowisku
archeologicznym. Poznał bliżej Jezusa został
redemptorystą. Pracował jako duszpasterz, misjonarz rekolekcjonista, a także wychowawca. Lubi górskie
wycieczki, dobrą muzykę, książkę i film.

Prowadzący
O. Marcin Gacek CSsR
21 marca (Niedziela):
Msze św. z nauką ogólną o 7:00 rano, 1
0:00 rano, 3:00 po południu i 7:00 wieczorem
Na Mszę św. o godz. 10:00 Rano zapraszamy
rodziny z dziećmi (Msza szkolna)
Nauka Pasyjna w czasie Gorzkich Żali
o godz. 6:15 wieczorem

22 marca (poniedziałek):
Msze św. z nauką ogólną o godz. 9:30 rano
i 7:00 wieczorem

23 marca (wtorek):
Msze św. z nauką ogólną o godz. 9:30 rano
i 7:00 wieczorem.

Spowiedź św. od godz. 8:30 do 9:30 rano oraz
od godz. 6:00 wieczorem z przerwą na Mszę św.

24 marca (środa):
Msze św. z nauką ogólną o godz. 9:30 rano
i 7:00 wieczorem.

A tak po prostu...
O. Marcin Gacek redemptorysta. Pochodzi z Kielc. 15
kapłaństwa, 19 lat życia zakonnego. Poznał
redemptorystów przez Radio Maryja. Pracował przede
wszystkim w Polsce: Szczecinek, Szczecin, Kraków, Zamość,
Bardo Ślaskie, Skarżysko Kamienna. Rodzaj pracy: najpierw
kilka lat w duszpasterstwie, potem ponad 10 lat jako
misjonarz - rekolekcjonista. Przeprowadził około 200 prac
misyjnych i rekolekcyjnych. W międzyczasie przez 6 lat
wychowawca na etapie formacji. W USA drugi rok w
Manville N.J. w parafii dwujęzycznej angielsko-polskiej.
Przełożony i duszpasterz. A ponadto udziela się też jako
rekolekcjonista.
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W

każdy czwarty piątek miesiąca Młodzież
klas ósmych przygotowująca się do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania razem z
rodzicami brała czynny udział w comiesięcznych
spotkaniach formacyjnych. Spotkania
rozpoczynały się Mszą Świętą, po zakończeniu
której Młodzież i Rodzice pozostając w kościele
mieli możliwość wysłuchać krótkich konferencji
na temat Sakramentów Świętych. Każdego
miesiąca omawiany był inny sakrament.
Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
jest odpowiednie przygotowanie się Kandydata;
znajomość modlitw, regularne uczęszczanie na
katechezę, pełny udział w niedzielnej Mszy
Świętej oraz w święta, jak również osiągniecie
„wieku rozeznania” czyli takiego, w którym
Kandydat sam potrafi podejmować decyzje w
sposób odpowiedzialny i dobrowolny.
Jednym z zadań domowych naszych
Kandydatów było opisanie danego sakramentu.
Poniżej tylko niektóre, krótkie fragmenty z ich
wypracowań.
„Chrzest – jest darem od Boga, jest
fundamentem całego chrześcijańskiego życia;
jest bramą otwierającą dostęp do innych
sakramentów. Przez chrzest stajemy się
przybranymi dziećmi Boga, świątynią Ducha
Świętego.” – Bartek Smoleń, kl. 8B
„Sakrament Chrztu – jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Osoba ochrzczona staje się Dzieckiem Boga. Przez chrzest
możemy mieć bliższą relacje z Bogiem, który jest naszym Ojcem i który troszczy się o nas podczas naszego życia, jeśli żyjemy z Nim
w pełni. Chrzest Święty jest wspaniałym sakramentem, który powinien przyjąć każdy kto wierzy w Boga i kocha Go całym sercem.
Pan Jezus kiedyś powiedział: „Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony.”
– Maya Dobosz, kl. 8C
„Eucharys a – to dla mnie osobiste spotkanie z żywym i prawdziwym Jezusem, który mówił: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście a ja Was pokrzepię.” Msza Święta dodaje mi sil do zmagania się z codziennymi problemami i daje
nadzieje… Kiedy traktujemy Pana Jezusa jak przyjaciela, z którym możemy o wszystkim porozmawiać, wyżalić się i opowiedzieć o
wszystkich naszych problemach, życie jest o wiele łatwiejsze i nabiera wtedy sensu. Eucharys a pokazuje nam, że bez Boga nie
mamy nic i tylko wiara w niego może zaprowadzić nas do nieba,” – Zuzanna Kowalkowska, kl. 8C
„Sakrament Pokuty – jest Spowiedzią, jest to wyznanie na głos swoich grzechów. Pan Bóg poprzez kapłana odpuszcza nam grzechy.
Jest to odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się sercem do Pana Boga. Jest to jeden z najtrudniejszych sakramentów, dlatego, że
dotyczy tej czułej i delikatnej części nas samych w środku. Tego czego się wstydzimy, czego się boimy, czego nie chcemy ukazać na
zewnątrz. Do Sakramentu Pokuty trzeba się dobrze przygotować, rozpoznać swoje grzechy i za nie żałować, bo samo wyznanie nie
ma znaczenia. Trzeba mocno całym sobą żałować za popełnione grzechy i bardzo chcieć się poprawić, starać się by nie powtarzać
swoich grzechów. Sakrament Pokuty jest nam potrzebny do ciągłego oczyszczania, pielęgnowania i dbania o czystość naszej Duszy,
abyśmy byli zawsze gotowi na przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca.” – Zuzanna Mendus, kl. 8C
„Sakrament Namaszczenia Chorych – to łaska Boża, by w chorobie nie stracić wiary w Boga i życie wieczne. Nie należy się go bać
czy unikać, myśląc ze jeżeli ksiądz przychodzi z tym sakramentem, to zaraz czeka chorego śmierć. Dlatego nie powinno się czekać z
przyjęciem tego sakramentu do ostatniej chwili. Sakrament ten łączy chorego z męką Chrystusa, gładzi grzechy, daje łaskę
uświęcająca, przynosi ulgę w cierpieniu, może nawet uzdrowienie…, ale przede wszystkim ma otworzyć osobę na Ducha Świętego,
który obdarza chorego mocą do walki z chorobą.” – Emilia Robak, kl. 8A
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„Sakrament Namaszczenia Chorych - Wśród siedmiu
sakramentów jest specjalnie przeznaczonym do umocnienia
osób dotkniętych chorobą. Jest on jednym z sakramentów
uzdrowienia chrześcijańskiego, w którym ciężko chory
otrzymuje przez namaszczenie olejem Świętym i modlitwę
kapłana, szczególne łaski- ulgę w cierpieniu, a niekiedy
przywrócenie zdrowia. Sakrament ten ma również moc
zgładzenia grzechów. Chrystus w sakramencie namaszczenia
daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną pomoc i
obronę. Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej,
aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i nie uległ
pokusom. Duch Święty daje choremu moc do
przezwyciężenia pokusy złego ducha i lęku przed śmiercią.
Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała,
jeśli taka jest Boża wola.” – Konrad Olech, kl. 8B
„Sakrament Kapłaństwa - Przez Sakrament Chrztu stajemy
się członkami Kościoła – ludu Bożego i Mistycznego Ciała
Chrystusa. Przez Sakrament Bierzmowania Jezus Chrystus
wyznacza nam i równocześnie uzdalnia nas do nowych
zadań związanych z budowaniem Kościoła. Podobnie jest z
sakramentem święceń kapłańskich, który uzdalnia do
bardzo ważnej dla życia i wzrostu Kościoła posługi, przez
którą równocześnie oddawana jest chwała Bogu.
Kapłaństwo to władza i funkcja pośredniczenia między
Bogiem a ludźmi, związana z urzędem kapłana. Jezus wybrał
dwunastu apostołów, którym, polecił zmienianie świata w
królestwo Boże. Dlatego też nakazał im głosić Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu, sprawować Eucharys ę na Jego
pamiątkę oraz odpuszczać grzechy. Również kapłani mają
troszczyć się o królestwo Boże, czyli mają budować Kościół,
Mistyczne Ciało Chrystusa, a przez to przyczyniać się do
zbawienia świata i do wielbienia Boga. Tak jak apostołowie,
kapłani powołani są do głoszenia światu Ewangelii Jezusa
Chrystusa, do sprawowania sakramentów, szczególnie zaś
do sprawowania Eucharys i oraz udzielania rozgrzeszenia
ludziom, którzy przystępują do Sakramentu Pokuty. Kapłani
poświęceni Bogu stają się żywymi narzędziami Chrystusa Wiecznego Kapłana.” – Olivia Bosak, kl. 8A

„Sakrament Małżeństwa – to związek mężczyzny i kobiety
będący znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Sakrament ten
łączy mężczyznę i kobietę w nierozerwalny związek a Bóg
udziela im łask potrzebnych do wypełniania obowiązków
małżeńskich i rodzicielskich. Łaska ta umacnia ich miłość,
pomaga w wychowywaniu po chrześcijańsku ich dzieci oraz
pomaga znosić różne trudności małżeńskie. Prawdziwe
małżeństwo opiera się na miłości, wzajemnym zaufaniu,
wierności i prawdomówności. Małżeństwo jest ważne aż do
śmierci.” – Mikołaj Myszka, kl. 8C
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SPOTKANIE WSPÓLNOTY APOSTOŁÓW BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA — Piątek, 19 marca
Przyłącz się do Wspólnoty Apostołów Bożego Miłosierdzia w
naszej parafii, podejmując dzieła miłosierdzia każdego dnia.
Celem naszym jest:
 Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej drogą ufności
w stosunku do Boga i miłosierdzia Bożego
 Poznawanie i głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego
 Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata,
Zapraszamy na Mszę św. W piątek, 19 marca do kościoła na
godz. 7:00 wieczorem.
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WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE
UCZESTNICTWA
W LITURGIACH MSZY ŚW.
W NASZYM KOŚCIELE:

Zapraszamy do wspolnej modlitwy. Nowe przepisy
nakladaja na nasza parafie obowiazek rejestracji wiernych
oraz bezwzgledny limit 192 uczestnikow na msze. Prosimy
o uszanowanie przepisow i dostosowanie sie do zalecen
personelu koscielnego.

DROGA KRZYŻOWA

Rejstracja dostępna na stronie
internetowej naszej parafii:

W KAŻDY PIĄTEK

www.saintferdinand.org

8:45 am w j. angielskim wraz
Z katolicką szkołą św. Ferdynanda
6:00 pm — w j. angielskim
7:00 pm — w j. polskim

DROGI KRZYŻOWE w j. polskim o godz. 7:00pm
będą PROWADZONE przez grupy zgromadzone
przy parafii św. Ferdynanda:
19 marca - Klub Dobrego Pasterza
26 marca - Młodzież do bierzmowania

GORZKIE ŻALE
W każdą niedziela Wielkiego Postu
o godz. 6:15pm

W przypadku problemów z rejestracją
online prosimy
o kontakt
z p. Beatą dzwoniąc pod numer

773-758-2123 lub
z p. Zosią pod numerem

708 369-0680
Dana osoba moze zapisac sie tylko raz w ciagu danego
weekendu - Dajmy szanse bliznim wokol nas.

PAMIĘTAJMY że zgodnie z zaleceniami organów
zdrowia publicznego, powinniśmy być świadomi, że za
każdym razem wchodząc do przestrzeni publicznej, każdy z
nas bierze na siebie ryzyko zarażenia się.

SAKRAMENT POKUTY
Od poniedziałku do czwartku o godz. 6:00pm
W piątki o godz. 6:30pm
W soboty o godz. 6:00pm

Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych musi być
przestrzegana przez wszystkich katolików, którzy ukończyli
14 rok życia w każdy piątek w okresie Wielkiego Postu.

Zatem NIE ZAPOMNIJ:
 o rejestracji na Msze św. niedzielne
 o maseczkach ochronnych - w kościele podczas
trwania Mszy św. cały czas obowiązują maseczki
ochronne. Dopilnuj by zabrać je z sobą z domu.
 o stosowaniu się do zaleceń osób, które będą Cię
witały w kościele— dbają o Twoje i pozostałych
uczestników bezpieczeństwo.
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ON DOUBLE MEANINGS (COMPLIMENTS OF JOHN)
Copyright 2021 by John B. Reynolds (jrwrites9@gmail.com)

I enjoy a good turn-of-phrase, especially when it’s
sprinkled with double meaning. Enter the master, the Evangelist
John. I don’t always get the joke, because--as previously noted--I’m
no Scripture scholar. But none of us need to be in order to get
John’s more obvious plays-on-words. And in having fun with the
language, John conveys many truths in ways that can make us feel
like we’re actually in on the salva on story. Which, of course, we
are…
We get one such example in today’s Gospel. It begins with
Jesus telling the Pharisee Nicodemus, “Just as Moses li ed up the
serpent in the desert, so must the Son of Man be li ed up, so
that everyone who believes in him may have eternal life.” We’ll
get to that in a minute. But to be er appreciate the context-and to enjoy one of John’s best double-meaning entries--we
have to go back to the very beginning of Jesus’s conversa on
with Nicodemus.
And this is when John first introduces us to him. In
roughly the first half of the en re passage (so…roughly the half
not included in today’s Gospel reading), Nicodemus says to
Jesus, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come
from God, for no one can do these signs that you are doing
unless God is with him.” Jesus responds, “Amen, amen, I say to
you, no one can see the kingdom of God without being born
from above.”
And this is where the fun begins, for in the original
text as I understand it, John has Jesus using a double-meaning
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adverb, so Nicodemus hears “from above” as “again.” As such,
he asks, “How can a person once grown old be born again?
Surely he cannot re-enter his mother’s womb and be born
again, can he?” Funny. But only because we get the joke. And
Jesus keeps the wordplay going through the first sentence of
today’s Gospel.
So, “Just as Moses li ed up the serpent in the desert,”
Jesus con nues speaking to Nicodemus, “so must the Son of
Man be li ed up…” The Pharisee surely gets the reference
about Moses, who--at God’s instruc on--mounted a bronze
serpent on a pole so that those looking upon it would recover
from the serpent bites they endured in the desert (God, btw,
had sent the serpents to punish the people for all their
grumbling…).
But Nicodemus perhaps doesn’t get the forward-framed
reference about the Son of Man being li ed up, which is
another of John’s double-meaning entries. “Li ed up” can
mean to be held in high esteem. To be honored. To be glorified,
even. But “li ed up” can also refer to the shame and ridicule of
crucifixion, which is certainly what Jesus had in mind when he
said it. Maybe, I mean. Because in Jesus’s case, both
interpreta ons are valid at once. He is li ed up as Savior even
as he is li ed up to his death, which brings us to one of the
central themes of Lent. This holy season reminds us that we
must take up our cross to follow the Christ. It reminds us that
we must die with him to rise with him. Or said diﬀerently, I
suppose (and in deference to the Evangelist John), it reminds us
that we must be li ed up with Jesus, to be--you know--li ed up
with Jesus

Fish Fry: Ms. Urszula Szaban, Coordinator (773) 901-8767
Ladies of St. Anne: Mrs. Violet DelVecchio, President
Youth Group: Fr. Lukasz Pyka, Beata Bosak (773) 758-2123
Knights of Columbus Mater Chris Council: Mr. Greg Archibald , Grand
Knight
Legion of Mary: Miss Aurora Almeida — President
Legion of Mary, Juniors: Mrs. Emma Camara, President
Irving Park Catholic Woman’s Club: Mrs. Dolores Schoewe
Polish Altar Servers: Fr. Lukasz Pyka
English Altar Servers: Fr. Lukasz Pyka
Children Ministry/Ziarno: Sr. Agnieszka Michna
Polish Club of the Good Shepherd: Mr. Andrzej Parada, President
Polish Rosary Group: Mrs. Helena Lesak, President
Polish School Parents Assn.: Mrs. Marta Robak, President
Radość: Ms. Marzena Kulesza, Music Teacher
Kropeczki: Sr. Agnieszka Michna
Lednica Group: Ms. Jola Wasko
Polonia Ensemble: Ms. Anna Krysinski 847-529-2555
MOP: Mrs.Marta Robak 847-312-6144
St. Ferdinand Athle c: Ms. Linda Ward
St. Ferdinand Polish Highlanders Club: Mr. Tadeusz Kulasik, President
St. Ferdinand School Board: Mrs. MaryAnn Barnhart, Chairperson
St. Vincent DePaul Society: Mr. Michael McGinniss, President
The Associa on of Apostles of the Divine Mercy: Fr. Lukasz Pyka,
Moderator
Ushers Club: Mr. Peter Holod, President
Pro-Life Coordinators: Tony Mangiaracina, Helena Lesak
Word of Life — Dito Camara 773-344-8514

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable
waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400
Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

CHICAGO
3440 N. Central Ave.

www.jspaluch.com/subscribe

773/545-5420

MT. PROSPECT
410 E. Rand Road

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

847/394-2336

www.matzfuneralhome.com

If you own a business or know of a local business that might like to
support your local Catholic parish by advertising in its parish bulletin,
please contact J.S. Paluch. Grow your business by advertising in the
church bulletin and create strong connections with your target
audience. Benefits include:

WHY
ADVERTISE

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.

IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?
J.S. Paluch will create, produce and print your ad for less
than you’d spend elsewhere.They help you reach
consumers at extremely affordable rates and offer
options to advertise effectively and
keep pace with market change.

GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising in
the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin

Call us at 1-800-621-5197
Email: sales@jspaluch.com

Belmont Funeral Home

773-286-2500

7120 W. Belmont Ave.
Pre-Arranged Funerals

Mowimy Po Polsku

Family Owned & Operated

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

Bozena Sykurski
Buyer and Sellers • Free Market Analysis

Call today 312-550-2656

bozena.sykurski@bairdwarner.com

FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS
000639 St Ferdinand Church (B)

✔Ambulance 24 Hour Protection at HOME and
✔Police
FREE Shipping
Solutions as Low as
✔Fire
95
✔Friends/Family FREE Activation
a month
NO Long Term Contracts

AWAY!

$19.

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS, Lowest Price Guaranteed!

CALL NOW!

Tracking w/Fall Detection
800.809.3352 GPS
Nationwide, No Land Line Needed

MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!
www.jspaluch.com

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

Community
Savings
Bank

Ed the Plumber
Ed the Carpenter

Hablamos Español • Mowimy Po Polsku

Best Work • Best Rates

INCOME TAX PREPARER

WE DO ALL OUR OWN WORK

Fall Special - $69.95
Furnace or Boiler
16 pt. Clean & Tune

773-237-5724

R

DR. LEONARD A. TRAGAS
ST. FERDINAND ALUMNI

call: 773-597-5397
Since 1991

✂

(773) 637-1200

Mówie po Polsku

MAVERICK AUTO PARTS

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

2801 N. Central / 773-283-6277
4210 W. Fullerton / 773-278-7111

HUGE Import & Domestic Inventories!
Se Habla Español * Mowimy Po Polsku

NEW FURNACE
Starting at $1,995!

could
be in Senior/Veteran Discounts
24 Hour Service
this
MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED
space!

PIPES

2752 N MENARD AVE.

(AT DIVERSEY BETWEEN AUSTIN & CENTRAL)

6244 W. Belmont, Chicago

Lic# 055-026066

www.communitysavingsbank.bank

MENARD DENTAL CENTER

Ziggy Janik

Since 1965

Your
ad

773-685-5300

Deposits Insured by F.D.I.C.
Total Service Connection Line - 773-685-3947

773.471.1444

PARISHIONER DISCOUNT

4801 West Belmont Avenue
Chicago, IL 60641

maverickautopartschicago.com

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Grow Your Business, Advertise Here.

US

Support Your Church & Bulletin.

Plumbing & Sewer

Free professional ad design & my help!

Senior • Police & Fireman Discounts

24 Hour
Emergency Service

email: steinerl@jspaluch.com

www.jspaluch.com

Call Larry Steiner

773-699-9255
Licensed • Bonded • Insured

The Most Complete Online
National Directory
of Catholic Parishes

800.566.6170

10% OFF with this ad

CHECK IT OUT TODAY!

Say Good-bye to Clogged Gutters!
INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE
Please Ask
For Details

What We Can Offer
You and Your Business:
• Many ad size options to meet your budget
in color or black and white
• One-on-one customer service to help build and design your ad
• The ability to change your ad up to 12 times per year

J.S. Paluch Company 1.800.621.5197

Receive a $25 Darden card with
FREE in-home estimate
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25.Offer sponsored
by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. Company procures,
sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for
homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner,
both cohabitating persons must attend and complete presentation together.
Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be
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St. Ferdinand Parish
Phone: (773) 622-5900

www.s erdinandchurch.com

Rev. Zdzisław (Jason) Torba, Pastor — ext. 231
Rev. Lukasz Pyka, Associate Pastor — ext. 236
Br. James Drangsholt, OSF — In Residence—ex. 247
MASS TIMES
ENGLISH
Monday—Thursday
8:00 AM & 12:00 Noon

POLISH
W ciągu tygodnia
7:00 PM

Friday
8:15AM & 12.00 Noon

Religious Educa on Oﬃce: 773 622-3022 ext. 365
Mrs. Beata Bosak
St. Ferdinand Polish Saturday School: 773-945-0505
Mrs. Halina Zurawski—Principal
Chris an OutReach (COR): (773) 234-8518
Mrs. Joyce McGinniss, Director
Missionary Sisters of Christ the King - 773 889-7979
Sr. Zofia Turczyn (Superior), Sr. Agnieszka Michna
BAPTISM:

Saturdays
8:00 AM and 5:00 PM (Vigil)
Sundays
8:30 AM
11:30 AM
5:00 PM

St. Ferdinand School: 773 622-3022
Mrs. Erin Boyle Folino —Principal

Niedziela
7:00 AM
10:00 AM
3:00 PM
7:00 PM

Please call the rectory to register at (773) 622-5900 ex. 225
For Adults: Classes are taught through the Rite of Chris an Ini a on
Program (RCIA) on Sunday mornings at 10:00AM. Please call Beata
Bosak 773 622-3022 ex.t 365 for more informa on.
MARRIAGES:

RECONCILIATION / SAKRAMENT SPOWIEDZI
Monday—Saturday / od poniedziałku do soboty
6:00 PM — 7:00 PM
First Friday of the month / Pierwszy piątek miesiąca
6:00 PM—7:30 PM

Must be arranged at least four months prior to the ceremony.
Please call the rectory for arrangements (773) 622-5900 ex. 225.

