
 
 
 
 
 
 
 

Our Mission is to be  
a Reflective and Active Presence  

of Jesus Christ in the Community. 
 

We are called by God  
as the Baptized Community of 

Saint Fabian to Embody  
the Risen Christ we Experience as 

 
Savior, 

Teacher, 
Healer, 

Peacemaker, 
Compassionate Lover 

Embracer of all Cultures and Ages, 
Celebrator, 
Comforter, 

Servant, 
Host, 

Entrance 
and Guide 

 
United in faith as  

Daughters and Sons,  
we live and celebrate  

God’s Presence 

 

PARAFIA ŚWIĘTEGO 
FABIANA 
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The Different Eyes of God 

The world of the ancient Middle East was convinced that power, authority and heritage were     
primarily passed on to the firstborn. They inherited the largest part of the estate and power. 
They, like the biblical twins Jacob and Esau, sons of the patriarch Isaac, were counting on a      
special blessing from God due for the firstborn. And in this cultural context it is not surprising that 
when the prophet Samuel came to Jesse's house, the father of the family introduced him to his    
seven sons, starting with the eldest, not even thinking about his youngest. 
 
But here God's messenger received a cue that goes against popular beliefs: "This is not what man 
sees as God sees, because man looks at what is visible to the eyes, while the Lord looks at the 
heart." For God's chosen person was David, a red-haired boy with beautiful eyes and attractive 
appearance. At the time of his election as king, he was a simple shepherd. Did he have any idea of 
the unique role he was to play in the history of his nation? 
 
In the eleventh century BC all peoples of the Middle East except Israel had kings. This is why the 
thought appeared that it would be similar in the Chosen Nation. Saul became the first king.                  
Samuel, who was both a prophet and the last judge of Israel, anointed him king. Saul was an                    
exceptional man at the time of his choice. He looked amazing by his looks just by being taller than 
his countrymen in height. He radiated with majesty. But Saul just was not up to it. Human                        
attributes have failed. And then God commissioned Samuel to find and anoint a new king. David 
was not a rebel and a usurper. 
 
 Authority, one could say, unexpectedly fell on him. But this role and mission took root in what 
can be called a vision of God, different than the vision of humans. David strengthened the borders 
of the country, whose area became ideal for the next centuries. He made Jerusalem the capital and 
built a royal palace in it. His monarchy for future generations has sometimes become somewhat 
perfect. It was from his family that the Savior was to be born. Hence, it was not accidentally that 
St. Matthew noted in the genealogy of the Lord Jesus this: "Pedigree of Jesus Christ, son of                     
David". 

From the Pastor 
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Inne oczy Boga 

Świat starożytnego Bliskiego Wschodu żył przekonaniem, że władza, moc i dziedzictwo 
przechodzą przede wszystkim na pierworodnych. To oni dziedziczyli największą część majątku                  
i władzę. 

Oni, jak choćby biblijni bliźniacy Jakub i Ezaw, synowie patriarchy Izaaka, liczyli na szczególne 
Boże błogosławieństwo, należne pierworodnemu. I w tym kulturowym kontekście nie może 
dziwić, że gdy do domu Jessego przybył prorok Samuel, ojciec rodu przedstawił mu siedmiu 
swych synów, poczynając od najstarszego, w ogóle nie myśląc o najmłodszym. 

Ale tu Boży posłaniec otrzymał wskazówkę idącą w poprzek powszechnym przekonaniom: „Nie 
tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan 
natomiast patrzy na serce”. Wybrańcem Boga był bowiem Dawid, rudowłosy chłopiec o pięknych 
oczach i pociągającym wyglądzie. W momencie wyboru na króla był prostym pasterzem. Czy 
kiedykolwiek myślał o wyjątkowej roli, jaką miał odegrać w dziejach swego narodu? 
 
W XI w. przed Chr. wszystkie ludy Bliskiego Wschodu prócz Izraela miały królów. To m.in. 
dlatego pojawiła się myśl, by i w Narodzie Wybranym było podobnie. Pierwszym królem został 
Saul. Namaścił go na króla ostatni sędzia Izraela i zarazem prorok Samuel. Saul w momencie 
wyboru był mężczyzną wyjątkowym. Już samym wyglądem zadziwiał, o głowę przewyższał 
wzrostem swych rodaków. Promieniował majestatem. Ale Saul totalnie się nie sprawdził. Ludzkie 
oceny zawiodły. I wtedy Bóg zlecił Samuelowi misję odnalezienia i namaszczenia nowego króla. 
Dawid nie był buntownikiem i uzurpatorem. 
 
Władza, można by rzec, niespodziewanie spadła na niego. Ale ta rola i misja zakorzeniła się        
w tym, co można nazwać widzeniem Boga, innym niż patrzenie człowieka. Dawid umocnił 
granice państwa, którego obszar stał się dla przyszłych stuleci idealny. Z Jerozolimy uczynił 
stolicę, a w niej zbudował pałac królewski. Jego monarchia dla przyszłych pokoleń stała się 
czasem poniekąd idealna. To z jego rodu miał się narodzić Zbawiciel. Stąd nie-przypadkowo                   
w genealogii Pana Jezusa zanotował św. Mateusz: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida”. 

Słowo Proboszcza 
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SUNDAY READINGS 
Reading 1: 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-
13a 
The LORD said to Samuel: 
"Fill your horn with oil, and be on your way. 
I am sending you to Jesse of Bethlehem, for I have chosen my king 
from among his sons." 
 
As Jesse and his sons came to the sacrifice, Samuel looked at Eliab 
and thought, "Surely the LORD's anointed is here before him." 
But the LORD said to Samuel: "Do not judge from his appearance or 
from his lofty stature, because I have rejected him. 
Not as man sees does God see, because man sees the appearance 
but the LORD looks into the heart." 
In the same way Jesse presented seven sons before Samuel, 
but Samuel said to Jesse, "The LORD has not chosen any one of 
these." 
Then Samuel asked Jesse, "Are these all the sons you have?" 
Jesse replied, "There is still the youngest, who is tending the sheep." 
Samuel said to Jesse, "Send for him; we will not begin the sacrificial 
banquet until he arrives here." 
Jesse sent and had the young man brought to them. 
He was ruddy, a youth handsome to behold and making a splendid 
appearance. 
The LORD said, "There—anoint him, for this is the one!" 
Then Samuel, with the horn of oil in hand, anointed David in the 
presence of his brothers; and from that day on, the spirit of the LORD 
rushed upon David. 
 
Reading 2: Ephesians 5:8-14 
Brothers and sisters: 
You were once darkness, but now you are light in the Lord. 
Live as children of light, for light produces every kind of goodness 
and righteousness and truth. 
Try to learn what is pleasing to the Lord. 
Take no part in the fruitless works of darkness; rather expose them, 
for it is shameful even to mention the things done by them in secret; 
but everything exposed by the light becomes visible, for everything 
that becomes visible is light. 
Therefore, it says: "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and 
Christ will give you light." 
 
Verse Before the Gospel: John 8:12 
I am the light of the world, says the Lord; 
whoever follows me will have the light of life. 
 
Gospel: John 9:1-41 (Short Version: 
JN 9:1,6-9,13-17,34-38) 
As Jesus passed by he saw a man blind from birth. 
His disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, 
that he was born blind?" 
Jesus answered, "Neither he nor his parents sinned; 
it is so that the works of God might be made visible through him. 
We have to do the works of the one who sent me while it is day. 
Night is coming when no one can work. 
While I am in the world, I am the light of the world." 
When he had said this, he spat on the ground and made clay with 
the saliva, and smeared the clay on his eyes, and said to him, "Go 
wash in the Pool of Siloam" —which means Sent—. So he went 
and washed, and came back able to see. 
 
His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar 
said, "Isn't this the one who used to sit and beg?" 
Some said, "It is, "but others said, "No, he just looks like him." 
He said, "I am." 
So they said to him, "How were your eyes opened?" 

He replied, "The man called Jesus made clay and anointed my eyes 
and told me, 'Go to Siloam and wash.' So I went there and washed 
and was able to see." and they said to him, "Where is he?" 
He said, "I don't know." 
 
They brought the one who was once blind to the Pharisees. 
Now Jesus had made clay and opened his eyes on a sabbath. 
So then the Pharisees also asked him how he was able to see. 
He said to them, "He put clay on my eyes, and I washed, and now 
I can see." 
So some of the Pharisees said, "This man is not from God,                 
because he does not keep the sabbath." 
But others said, "How can a sinful man do such signs?" And 
there was a division among them. So they said to the blind man 
again, "What do you have to say about him, since he opened your 
eyes?" He said, "He is a prophet." 
 
Now the Jews did not believe that he had been blind and gained his 
sight until they summoned the parents of the one who had gained his 
sight. They asked them, "Is this your son, who you say was born 
blind? How does he now see?" 
His parents answered and said, "We know that this is our son and that 
he was born blind. 
We do not know how he sees now, nor do we know who opened his 
eyes. Ask him, he is of age; he can speak for himself." 
His parents said this because they were afraid of the Jews, for the 
Jews had already agreed that if anyone acknowledged him as the 
Christ, he would be expelled from the synagogue. 
For this reason his parents said, "He is of age; question him." 
 
So a second time they called the man who had been blind and said to 
him, "Give God the praise! We know that this man is a sinner." 
He replied, "If he is a sinner, I do not know. 
One thing I do know is that I was blind and now I see." 
So they said to him, "What did he do to you? How did he open your 
eyes?"  He answered them, "I told you already and you did not listen. 
Why do you want to hear it again? 
Do you want to become his disciples, too?" 
They ridiculed him and said, "You are that man's disciple; 
we are disciples of Moses! 
We know that God spoke to Moses, but we do not know where this 
one is from." 
The man answered and said to them, "This is what is so amazing, 
that you do not know where he is from, yet he opened my eyes. 
We know that God does not listen to sinners, 
but if one is devout and does his will, he listens to him. 
It is unheard of that anyone ever opened the eyes of a person born 
blind. If this man were not from God, he would not be able to do 
anything." They answered and said to him, "You were born                
totally in sin, and are you trying to teach us?" Then they threw 
him out. 
 
When Jesus heard that they had thrown him out, 
he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" 
He answered and said, "Who is he, sir, that I may believe in 
him?" 
Jesus said to him, 
"You have seen him, the one speaking with you is he." 
He said, "I do believe, Lord," and he worshiped him. 
Then Jesus said, "I came into this world for judgment, 
so that those who do not see might see, 
and those who do see might become blind." 
 
Some of the Pharisees who were with him heard this and said to him, 
"Surely we are not also blind, are we?" 
Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin; but 
now you are saying, 'We see,' so your sin remains. 
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The Fourth Week of Lent 
 
The Fourth Sunday of Lent brings the story of the 
man born blind from John's Gospel. His disciples ask, 
“Who sinned, this man or his parents, that he was born 
blind?” Jesus heals the man who now sees more clearly 
than the Pharisees the true identity of Jesus. “I do     
believe, Lord.” At some Masses, we will hear 
the Scrutinies for RCIA candidates. 
 
The first readings this week can be read as powerful 
messages to us from our God about our Lenten journey. 
They also seem to be chosen with an eye to the                      
persecution Jesus will experience. 
 
Our gospels this week are all from the Fourth Gospel. 
After two days of healing stories, the opposition against 
Jesus builds. In Cana, in Galilee, Jesus heals the son of 
a royal official. Back down in Jerusalem, he heals a 
man who was sick for 38 years, incurring the wrath of 
his enemies because he did it on the sabbath. Because 
of this, and because he called God his Father, they now 
plot a way to kill him. Jesus says his opponents do not 
want to come to him for life. Unafraid of them, Jesus 
goes to Jerusalem for a feast and openly tells people 
that he has come from God. They did not arrest him 
then, “because his hour had not yet come.” Divisions 
occur when the chief priests and Pharisees argue that 
Jesus cannot be a prophet because he is from Galilee. 
The guards respond, “Never before has anyone spoken 
like this man.” 
 
The Fifth Sunday of Lent brings us closer toward the 
Passion and death of Jesus. This is the third and final 
week of Scrutinies in our parishes for those in the 
RCIA program. In John's Gospel, we hear the story of 
the raising of Lazarus. Jesus was not there when his 
dear friend, Lazarus died, but after meeting with                  
Lazarus' grief-stricken sisters and weeping himself, he 
stood at the door of the tomb and called, “'Lazarus, 
come out!' The dead man came out, tied hand and foot 
with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. 
So Jesus said to them, 'Untie him and let him go.'” 
 
 
 

 
 
 

Daily Prayer This Week 
 
The readings this week make it very clear that Jesus 
faced opposition that couldn't accept who he is. We see 
that Jesus comes to lay down his life that we might live. 
So, this week of Lent is an important time for us to ask 
ourselves if there are any parts of our hearts, any of our 
patterns, which oppose Jesus and his desire to give us 
life. This kind of honesty can transform our lives. It can 
allow the grace of God to bring reconciliation and                            
healing we might not have imagined. 
 
Even if it hasn't been easy to get really engaged with 
Lent so far, we can still make a beginning, even now. 
The key is openness and desire. If we can feel any                
attraction, any sign that the Lord is possibly drawing us 
closer, then the Lord can work with us - no matter what 
resistance or fear we might also be experiencing. All 
we have to do is act out of these desires and simply ask 
the Lord for the grace to help us be more honest and 
more open to what he is offering us. For example, we 
can ask for the grace to examine our consciences more 
thoroughly. We could try a different approach to facing 
any resistance we might have to the Lord's working in 
us. We might not commit the big sins, but we may not 
have examined what we fail to do. Who am I failing to 
love, to forgive, to be generous to? With whom am I 
withholding affection, care, reconciliation? Where can I 
live more honestly, with more integrity? How might I 
proactively change patterns of escape with patterns of 
care for others? 
 
It is a time of grace when we can experience moments 
of “recognition,” or self-understanding. It isn't grace to 
“beat up on” ourselves. It is grace to feel grateful to the 
Lord for showing us obstacles to the life he is offering 
us. It is grace to feel our spirits lighten as we feel drawn 
to greater freedom and peace. It is incredible grace 
when we are drawn to celebrate the Sacrament of                
Reconciliation. This week, let us give thanks to the 
Lord who deeply desires our greater freedom and joy. 
As we go to bed each night. let us thank the Lord for 
what we saw that day and renew our desires for the 
next day of grace. 

Taken from the "Weekly Guide for Daily Prayer" on the 
Creighton University's Online Ministries web site: 

http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/online.html 
Used with permission.  

The things of the past shall not be remembered or come to mind. Instead, there shall 
always be rejoicing and happiness in what I create; 

For I create Jerusalem to be a joy and its people to be a delight.  Isaiah 65 
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DATE:  March 26, 2023  
 

TIME:  3:00pm-5:00 pm  
in Kash Hall. 

Hot dogs, Soda, Treats! 
 

 ALL CHILDREN ARE WELCOME ACCOMPANIED 
BY PARENTS OR GRANDPARENTS.  

 
Meet the BUNNY!!!  

 ADORATION of the  
BLESSED SACRAMENT 

 

Thought for the Week…   
When we realize the 
depth of our need for 
mercy, we can more 

readily offer mercy to 
others. 

Come visit Jesus in the Chapel  
anytime this Monday from: 

  12:00 Noon to 6:00 p.m.  
 Benediction will be at 5:45 p.m. 
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Jonathon Aguirre, Kenneth W. Annel,                         
Junior Browren, Lauren Gardner,  

Anthony Gonzalez, Maria Gross, Troy Gryga,  
Thomas Hummel, Collin Keogh, Joseph Klau, 

Michelle Klaus, Christopher Koutsis, David Leyden, 
Patrick Leyden, Wayne G. Lewen, Jr.,                               

Drew Elizabeth Litynski, David Malinowski,                  
Kevin McEnaney, Ryan McHeffy, Michael Michalek, 

Brian Schopper, Anthony Skalski,  
Ryan R. Snaidauf,  Sara M. Snaidauf, Mike Snee,  

Anthony Spear, Richard Stone,  
Steve Williams, Joel Winter, Cody Wolin 

 
L ,           

 . P     
 . B                     

     . 
A    

PRAY FOR OUR FRIENDS AND RELATIVES  
IN THE MILITARY 

Weekly Collection 

 

July 1, 2022 - June 30, 2023  
Weekly Goal: $12,250.00 

The above is our weekly goal.  Your  donations 
help us meet our immediate operational needs. 

We sincerely appreciate your generosity. 
 
March 12, 2023   $15,534.00 
 

Breakdown by Mass    
7:00 p.m. (Friday) $2,369.00 
 
4:00 p.m.   $2,285.00 
 
7:00 a.m.   $1,184.00 
 
8:30 a.m.   $1,322.00 
 
10:00 a.m.  $2,061.00 
 
11:30 a.m.  $2,331.00 
 
1:00 p.m.   $1,480.00 
 
7:00 p.m.   $1,382.00    
   
Mailed in:  $  770.00 
 
E-Giving:   $  350.00 
 

Frankie Annel 
David Barnaby 
Michael Barr 
Cathy Belenske 
Lucille Bibly 
Ted Biknius 
Fr. Ted Buczyk 
James Burian 
Leonard Chira 
Wojciech                 
Chramiec 
Doris Crumley 
Mary D’Agostino 
Bill Dahlman 
Arlene Damico 
Judy Davis 
Andrew Dawood 
George Dawood 
Valentina                            
Divincenzo 
Jozef Dzielski 
Cathy Duska 
Patricia Gardner 
Gilbert Garza 
Cristita Gayoba 
Mary Glow 
Chris Golesz 

Angela Gotto 
Nariman Hattar 
Jack Hatton 
Debbie Hentgen 
Richard Hermosillo 
Karen Holmes 
Denise M. Jandura 
Baby Muffy                
Jandura 
Rich S. Jandura 
Marilyn Javorski 
Frank Johnson 
Nora Kazmierczak 
Kim Kirchoff 
Nancy Kindell 
Lorraine Kubal 
Michael Leon 
Henry Lesak 
Beverly Lewis 
Carol Lovelace 
Christopher                        
Luberda 
Herbert J. Martin 
Selva Martinez 
Anne Marzullo 
Val Michalowski 
Carl Miller 

Rowen Otto 
Quinn Palacios 
Ann Patellaro 
Virginia Petri 
Jeffrey Regan 
Humberto Rodriguez 
Brian Rudzki 
Lottie Skorusa 
Vivian Spanczak 
Anna Sroka 
Rose J. Stanek 
Heather Swiech 
George Sylvester 
Sonja Vogel 
Vince Vogel 
Debbie Wagner 
Eileen Wilson 
Bob Yesuttis 
Tom Zielinski 

REMEMBER THE SICK OF OUR PARISH  
IN  YOUR PRAYERS 

PARISH SICK LIST  
  

The Bulletin Sick List is primarily for those who are 
currently seriously ill, terminally ill, hospitalized or 
in need of prayer.  To add a name, please  contact 
our parish office at 708-599-1110.  Please note, not 
all hospitals contact us directly, so please let us know 
if you or your loved one has been hospitalized. 

Please do not add anyone to the list without their 
permission. 

St. Fabian                       
Knights of Columbus 

will pray the Rosary and the 
Chaplet of Divine Mercy in  

English on the first and third 
Monday of the month on 

March 6, 2023 
& 

March 20, 2023 
At 6:30 p.m. in the Chapel.                  

 
ALL  ARE WELCOME! 
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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK 

(To Live-stream, please go to www.saint-fabian.org and           
follow the link that says  “Live Stream”) 
 

 
Sunday, March 19, 2023  

   
  7:00    AM Stanislaw Fit, Franciszek Gal, Edward Dlugopolski, Jozef Obrochta, Stanislaw   

Styrczula, Genowefa Pawlik, Franciszek Cudzich, Jan i Bronislawa Tomczyk, Helena 
Cudzich, Wojciech Obyrtacz, Aleksandra Zielenska, Jozef Zielenski, Jan Gawron, 
Aniela Gawron (Health & Blessings), Jozef Pawlik, Jozef i Wiktoria Kopec, Stanislawa 
Cymborowicz, Ks. Wladyslaw Janczy, Franciszek Janczy, Jozef, Maria i syn Jozef 
Komperda, Wladyslaw Komperda, Jozef Maka, Jozef Maka (Health & Blessings on 
Name Day), Jozef Rutkowski i Stanislaw Wnuk, Ryszard Slaby, Janina i Stanislaw 
Jajesniak 

  8:30    AM    John Peregrym, Stanley Lach, Jozefa Lach, Jadwiga & Jan Zubek, Elzbieta       
Pietraszek, Walenty Pietraszek, Stanislaw Gierut (Healing) 

10:00    AM      Stanley Komperda, Marian Kuchta, Jan Cudzich, Lukas Bukowski, Waleria & Edmund 
Wieczorek, Jozef Aniol  

11:30    AM Jozef Lojek (80th Birthday & Name Day), Pawel Lojek, Aniela, Jan i Maria Lojek, Jan                  
i Aniela Koscielniak, Mateusz Bielanski, Maria i Robert Janik, Jozef Ligas, Stanislaw 
Daniel, Maria i Bogdan Bogutyn, Jozefa Maria Gronska, Aniela Podczerwinska, Jozef 
Liptak, Robert Plewa, Pawel Gasienica-Szymkow, Jozef Krupa, Jan Luberda, Jozef 
Rozwadowski, Helena i Jozef Gasior, Krzysztor Palys, Marian Jelcz, Jozef, Andrzej, 
Zofia i Ludwik Jankowicz, Jozef, Maria i Jan Janik, Kazimierz, Stanislaw i Karol 
Skorusa, Jozef Truty, Czeslawa Truty, Wieslawa Zuzanna Gnarowski, Pawel Piton, 
Jozef Kwak, Zofia Styczula, Zbigniew Byrdak, Jan Latocha, Franciszek i Jozefa Sek, 
Franciszek i Maria Zieba, Jozef Gruszka, In Thanksgiving for Received Graces and 
Blessings for the Gal Family, Jozef Leja, Jozefa i Andrzej Leja i syn Tadeusz Leja, 
Helena Lach, Elzbieta Nowak 

  1:00    PM Anna i Jozef Los, Jadwiga Truta, Wladislaw Truty, Bronislaw Bryniarski, Jan Sas, Ann 
Malec, Stanislaw Gewont, Jozef Marusarz, Poor Souls in Purgatory, Jozef Bafia, 
Healing & Graces for Krystian  

  7:00    PM    Jozef Grela, Czeslawa Krzysiak, Jozef Oles i syn Jozef, Janina Plewa, Michal,  
   Karolina, Grazyna, Miroslawa i Andrzej Plewa, Henryk i Antoni Urbanek, Katarzyna, 
   Jozef, Mieczyslaw, Jozef, Aniela, Danuta i Krzysztof Sagula, Maria, Adam, Jan                                            
    i Wojciech Labuda, Piotr Fafrowicz, Jolanta i Marian Golasz 

 
Monday, March 20, 2023 
   
  9:00   AM  Louis Costello  
 
Tuesday, March 21, 2023  
9:00     AM Donald Henry 

Wednesday, March 22, 2023 
   

  9:00   AM         Anthony Costello , Mike Shilney 
  
Thursday, March 23, 2023 
 
  9:00    AM Maria Baranska 
 
Friday, March 24, 2023 
 
  9:00   AM Maria & Wladyslaw Mrozek, Maria Las, Michael Proffitt 
  7:30   PM Bronislawa Kula, Aniela Piszczor  
     
Saturday, March 25, 2023 
  
  4:00   PM  Louis Moskal, Maria & Jozef Scislowicz, Gus Binkowski 
   
Sunday, March 26, 2023 

 
  7:00    AM  Stanislaw Fit, Edward Dlugopolski, Jozef Obrochta, Stanislaw Styrczula, Genowefa 

Pawlik, Wojciech Obyrtacz, Dorota Oberszkalski (Birthday Blessings), Ks. Wladyslaw 
Janczy, Jan i Anna Janczy, Maria i Wladyslaw Gal, Ryszard Slaby, Leonard i Donna 
Losinscy 

  8:30    AM    Albina Piper, Jadwiga & Jan Zubek, Walter Szwajnos, Mary Dobrzynski, Stanislaw 
Gierut (Healing), Mary Ann Biske, Bill & Mary Schmidt  

10:00    AM      Joan Ormins, Stanley Komperda, Jeanette Hinton 
11:30    AM  Pawel Lojek, Jan i Aniela Koscielniak, Maria i Robert Janik, Stanislaw Daniel, Jerzy 

Mariak, Maria i Bogdan Bogutyn, Jozefa Maria Gronska, Aniela Podczerwinska, 
Stanislaw Truty, Ludwika Bryniarski, Jan Luberda, Krzysztof Palys, Jan Wal, Rafal 
Stachulak (Birthday Blessings), Eugeniusz Dziubek (80th Birthday Blessings), 
Wieslawa Zuzanna Gnarowski, Pawel Piton, Zofia Styrczula, Antonina Lassak  

  1:00    PM Jan Sas, Ann Malec, Health i Blessings for Anna Gaska i Family on her Baptism Day, 
Albin Bafia  

  7:00    PM  Anna i Jozef Los, Czeslawa Krzysiak, Marianna, Tadeusz, Jerzy Konopka, Andrzej 
Krawczyk, Ks. Jan Wilczek, Marian Pawlkowski, Ronald Neiheisel, Marzena Opalka, 
Bronislaw i Wieslaw Chuzior, Weronika Lapsa, Stanislaw Trzebunia 

Stations of the Cross -  
Friday, March 24th (Through Mary’s Eyes) 

English 6:00 p.m. 
Polish 7:00 p.m.– followed by Mass 
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                                                                              CZYTANIA NA NIEDZIELĘ  
PIERWSZE CZYTANIE 

1 Sm 16,1b.6–7.10–13a Namaszczenie Dawida na 
króla 
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 

Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg            
i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż 
między jego synami upatrzyłem sobie króla”. 
Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z 
pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec”. 
Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na 
jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie 
wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak 
widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne 
dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. 
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich 
synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich 
wybrał Pan”. 
Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy 
młodzieńcy?”. 
Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on 
pasie owce”. 
Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego                
i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, 
dopóki on nie przyjdzie”. 
Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał 
piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: 
„Wstań i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg 
z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. 
Począwszy od tego dnia duch Pana opanował 
Dawida. 
Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY: 

Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6 

Pan jest moim pasterzem: niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, 
Gdzie mogę odpocząć Orzeźwia moją duszę, 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach Przez 
wzgląd na swoją chwałę Chociażbym przechodził 
przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś 
ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją 
pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych 
wrogów; namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą 
w ślad za mną 
przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu 
Pana po najdłuższe czasy. 

DRUGIE CZYTANIE 

Ef 5,8–14 Powstań z martwych, a zajaśnieje ci 
Chrystus 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan 

Bracia: 
Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 
światłością w Panu: postępujcie jak dzieci 
światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co 
jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych 
czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie 
tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po 
kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie 
te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, 
bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 

Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań   
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. 
Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: 

J 8,12b 

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, 
będzie miał światło życia. 

EWANGELIA DŁUŻSZA KRÓTSZA 

J 9,1-41 Uzdrowienie niewidomego od 
urodzenia    J 9,1.6–9.13–17.34–38 Uzdrowienie 
niewidomego od urodzenia 
Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali 
Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 
niewidomy - on czy jego rodzice?” 
Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani 
rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim 
objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła 
Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. 
Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. 
Jak długo jestem na świecie, jestem światłością 
świata”. To powiedziawszy splunął na ziemię, 
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się               
w sadzawce Siloe” - co się tłumaczy: Posłany. 
On więc odszedł, i obmył się i wrócił widząc.                   
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako 
żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który 
siedzi   i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak, to jest 
ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego 
podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Mówili 
więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otwarły?” On 
odpowiedział: „Człowiek zwany Jezusem uczynił 
błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: «Idź do 
sadzawki Siloe   i obmyj się». Poszedłem więc, 
obmyłem się i przejrzałem”. Rzekli do niego: 
„Gdzież On jest?” On odrzekł „Nie wiem”. 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia 
tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. 
I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto 
na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc 
spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie 
jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni 
powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek 
grzeszny może czynić takie znaki?” 
I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie 
więc zwrócili się do niewidomego: „A ty co o Nim 
myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” 
Odpowiedział: „To jest prorok”. Jednakże Żydzi 
nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że 
aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i 
wypytywali się ich w słowach: „Czy waszym synem 
jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym 
urodził? W jaki to sposób teraz widzi?” 
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to 
jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie 
wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy 
także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego 
samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie”. Tak 
powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. 
Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna 
Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony                            
z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: 
„Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”. 
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był 
niewidomy, i rzekli do niego: „Daj chwałę Bogu. 

My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na 
to odpowiedział: „Czy On jest grzesznikiem, tego 
nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz 
widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił?                          
W jaki sposób otworzył ci oczy?” Odpowiedział im: 
„Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie 
wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy 
chcecie zostać jego uczniami?” Wówczas go zelżyli 
i rzekli: „Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy 
uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił 
do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd 
pochodzi”. Na to odpowiedział im ów człowiek: „           
W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, 
skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że 
Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast 
wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga              
i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś 
otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby 
ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic 
uczynić”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały 
urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas 
pouczać?”  I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, 
że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do 
niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” 
On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym   
w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest 
Nim Ten, którego widzisz i który mówi do 
ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!”               
i oddał Mu pokłon. 
Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby 
przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, 
przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się 
niewidomymi”. 
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, 
i rzekli do Niego: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?” 
Jezus powiedział do nich: „Gdybyście byli 
niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ 
mówicie: «Widzimy», grzech wasz trwa 
nadal”. Jezus przechodząc ujrzał pewnego 
człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na 
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w 
sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc 
odszedł, obmył się i wrócił widząc. 
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako 
żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi              
i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni 
rzeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On 
zaś mówił: „To ja jestem”. 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, 
w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, 
był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki 
sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi 
błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
„Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje 
szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób 
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”.                      
I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc 
zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim 
myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” 
Odpowiedział: „To jest prorok”. 
Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się              
w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go 
wyrzucili. 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy 
go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. 
Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego 
Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi 
do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!”                 
i oddał Mu pokłon. 
Oto słowo Pańskie. 



Polskojęzyczna Grupa 
Wsparcia AA  przy                     
parafii św. Fabiana 

 

Zapraszamy  na  
spotkania Grupy  

Wsparcia AA we wtorki                       
w sali nr 6 o godzinie 7:30PM 

PAGE 13                                                FOURTH SUNDAY OF LENT                              MARCH 19, 2023  

 
 ADORACJA            

NAJŚWIĘTSZEGO   
SAKRAMENTU  

Kaplica Adoracji Najświętszego  
Sakramentu jest otwarta na modlitwę     

w poniedziałek od 12:00 - 6:00 wieczorem 
Błogosławieństwo o 5:45 wieczorem                      

W ciągu całego roku porządek Mszy św. w niedziele  w 
języku polskim jest następujący:  
 7:00 am, 11:30 am, 1:00 pm i  7:00 pm. 
 
♦Biuro parafialne czynne: 
 poniedziałek - piątek 
 9:00 rano - 5:00 wieczorem przerwa na lunch od 
 godz. 1 pm- 2 pm 
 sobota  
 9:00 rano - 12:00 po południu 
 niedziela - nieczynne 
 
♦ W pierwszy piątek miesiąca: 
 
Msza św. z nabożeństwem  I-piątkowym o godz. 7:00 pm. 
Spowiedź od godz. 6:00 pm-7:00 pm. 
 
♦ Sakrament Chrztu św. w języku polskim: 
 
Zgłoszenia na chrzest przyjmowane są w biurze 
parafialnym osobiście. Prosimy o dostarczenie aktu 
urodzenia dziecka.  
 
Po dodatkowe informacje proszę dzwonić do biura 
parafialnego (708) 599-1110. 
 
♦ Ślub w języku polskim 
Prosimy zgłaszać sześć miesięcy wcześniej.  
 
♦ Spowiedź św. w każdą sobotę 
 W godz. od 3:00 pm do 3:45 pm. 
 
♦ Polska Szkoła im. św. Fabiana  
Zajęcia: czwartek & piątek (5 pm-8:30 pm); sobota (11:30 
pm-3:00 pm). Tel. (708) 458-9120. 
♦ WSZYSTKIE INTENCJE NA MSZE ŚW. MOŻNA 
ZAMAWIAĆ W BIURZE PARAFIALNYM.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
DUSZPASTERSTWA W JĘZYKU POLSKIM 
ORAZ GODZINY URZĘDOWANIA  BIURA                                         

PARAFIALNEGO 

  
Zapisy do Polskiej 

Szkoły im.             
św. Fabiana 

na nowy rok szkolny 
2023/2024 
 

23, 24, 25 marca 
w godzinach zajęć szkolnych. 

                                                
Oferujemy zajęcia: 

Czwartek: klasy-6,7,8 oraz 
Liceum  (5:00– 8:30pm) 

Piatek:  klasy-0,1,2,3,4,5,             
(5:00-8:30pm) 
Sobota: klasy-

Przedszkole,0,1,2,3,4,5,6,7,8  
(11:30- 3:00pm) 

 
W dniu zapisu wymagana jest 
wpłata minimum $100.00 

należności za szkołę  
oraz koszt podręczników, 

które będą do nabycia przy zapisie. 
Przy rejestracji nowego ucznia 

prosimy o kopię metryki chrztu. 
Po więcej informacji prosimy                  

o kontakt 708-458-9120 

 

Zapraszamy! 
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Free Roof Inspection

708-253-2561
www.HeritageRoofers.net

State Licensed, Bonded & Fully Insured
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Anna Rapciak 
Real Estate Broker 

Century 21 Circle 
C: 708.307.6596 

arapciak@c21circle.com 

15812 S. Wolf Rd 
Orland Park, IL 60467



Web-site: www.saint-fabian.org      e-mail: Bulletin@saint-fabian.org 

St. Fabian Catholic Community 
Pastor: Rev. Grzegorz “Greg” Warmuz  

 
8300 S. Thomas Avenue   -    Bridgeview, IL  60455 

Parish Office Hours:  Monday – Friday 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
        Saturday  9:00 a.m. –  12:00 p.m.  (Closed Sundays) 

 
Parish Office 708-599-1110    Religious Education  708-458-6150   
Parish FAX 708-599-0673    Religious Education FAX   708-458-2698 
Music Director 708-594-7540    Polish School   708-458-9120 

Pastoral  
 

Pastor -  Rev. Grzegorz Warmuz 
 
Diaconal Ministry  -   Deacon Ron & Pam Zielinski 
  Deacon Kevin & Anita O’Donnell 
                               Senior Deacon Joe & Linda Stalcup 
      
 

Administrative  
Secretary -  Mary Harvey 
Office  & Business Manager - Agnes Michalek 
Receptionist - Bozena Swiatek       
 

RCIA -  (Rite of Christian Initiation of Adults)  Deacon Ron Zielinski  
 
Ministry of Care -   Director - Paula Daley 708-458-2562 
 
Religious Education :  
 
English Program -  Coordinator -  Cindy Schlesser 
(M-W-F 9:00 am -  3:30 pm) 
 
Polish Program -  Director - Rev. Grzegorz Warmuz 
Administrator: Maria Pocica 
(Czwartek & Piatek 5:00 - 8:30 pm; Sobota 11:30–3:00 pm) 
 

Paula Kroll, CRE—Pastoral Assistant, Lifelong Faith Formation,  
Religious Education & Evangelization Director 
 
Music Ministry – English & Polish 
Director -  Grazyna Bogutyn 
 
 
  

8300 S. Thomas Avenue 
Bridgeview, IL  60455 

M  S  
Saturday: 4:00 P.M.—Sunday 8:30 A.M., 10:00 A.M. (English) 
Sunday: 7:00 A.M., 11:30 A.M., 1:00 P.M., 7:00 P.M. (Polish) 

Weekdays: 9:00 A.M.—Holy Days:  As Announced 
 

S  S  
 

RECONCILIATION:  Saturday:  3:00 – 3:45 PM  
MARRIAGE:   Call the Parish Office  at least 6 months in advance.   

BAPTISM: Come to the Parish Office to schedule. Parents must bring an 
original Birth Certificate.  

ANOINTING: Call the Parish Office when serious illness occurs. 
 

Office Hours: Monday - Friday 9:00 A.M. - 5:00 P.M. 
 Saturday 9:00 A.M. - 12:00 P.M. (Closed Sunday) 


