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Pastor`s Letter  
Liturgia dzisiejszej niedzieli wraz z jej czytaniami 

przypomina nam, że czas Męki Pańskiej już się 

rozpoczyna. Będziemy prowadzeni w liturgii 

Kościoła poprzez etapy rozumienia i celebrowania 

zamysłu zbawczego Boga realizowanego do-

browolnie w Jego Synu na krzyżu. Jezus Chrystus 

wjeżdża dziś do Jerozolimy w triumfalnym pocho-

dzie, który być może miał przypominać triumfalny 

wjazd zwycięskich cezarów i wodzów do Rzymu. Stąd ra-

dosny nastrój witających go tłumów spodziewających się po 

Nim podobnego do cezarów zwycięstwa, tym razem królest-

wa Jerozolimy nad znienawidzonym okupantem Rzymskim. 

Miałby tego dokonać Jezus z wojskiem aniołów z nieba, 

przy pomocy mieczy których mógły przywrócić królestwo 

Boga na ziemi, podając je niejako na talerzu bez żadnego 

wysiłku. Nic bardziej mylnego. Jezus owszem, wybawi ludzi 

z ich jarzma, ale nie politycznego, czego oczekiwano, ale 

wewnętrznego zniewolenia grzechu zbyt mocno trzymające-

go nas tego świata i jego rozwiązań. Jego logika pokornego 

wjazdu na ośle, podczas którego nie daje się ponieść emoc-

jom i chwilowym uniesieniom, a potem logika Jego 

niesłusznego oskarżenia, sponiewierania i skatowania, by 

skończyć śmiercią na krzyżu, zawyrokowaną przez tych 

samym ludzi, którzy Go dziś witają, pokazuje, że zdaje On 

sobie sprawę z naszej niestałej ludzkiej natury przywiązanej 

bardziej do chwilowych rzeczy tego świata i jego kryteriów, 

bez odniesienia do Boga. Stąd jego determinacja podjęcia 

krzyża, by poprzez jego owoc dać nam nieodzowną łaskę, która 

pomoże nam, z naszym udziałem, uporać się z naszymi ziemskimi, 

grzesznymi przywiązaniami, by przylgnąć bardziej do Boga.  

El Domingo de Ramos nos recuerda del verdadero significado de la ofrenda de Jesús en la cruz. No se debe tratarla como una inter-

vención política de Jesús que iba a venir a matar al ocupante romano dando al pueblo judío la libertad política, como pensaban los 

autoridades judíos. En caso de Jesús se trata de la libertad espiritual del pecado y de la muerte y el Maestro quiere ser aquí muy preci-

so; por esto reacciona totalmente diferente a la invitacion truinfante del pueblo cuando entra por la puerta de Jerusalén. El sabe que va 

a pasar muy pronto: la misma multitud va a gritar a crucificarLo siendo muy decepcionada de lo que ocurre no de acuerdo con sus expectaciones. 

 

-Fr. Ryszard Groń 

Today's Sunday liturgy, with its readings, 

reminds us that the time of the Passion of the Lord 

has begun. We will be guided in the liturgy of the 

Church through stages of its understanding and 

celebrate a salutary design of God realized 

voluntarily in his Son on the cross. Jesus Christ 

enters Jerusalem in triumphal procession, which 

is reminiscent of a triumphal entrance of 

victorious Caesars and commanders of Rome. We see today a 

joyful atmosphere of the crowd who expect similar to those of 

Caesar's triumphs of victory, Jesus who has come to introduce 

the Kingdom of heaven in Jerusalem, over the Roman Empire 

the occupant hatred by the Jewish authority. In the minds of 

many Jewish people Jesus was supposed to do this, with the 

help of the celestial army which will cut off with swords all the 

enemies, instituting that way, the kingdom of God on earth and 

giving to the people a political liberty on a plate without any 

effort. Nothing is more misled. Of course Jesus will free the 

people from the yoke, but not a political one they expected but 

from an internal captivity of sins which keep them all too 

strong to this world and its relationship. His logic to enter 

Jerusalem on a back of a donkey during the festival procession 

without subordination to any emotion and instant euphoria and 

later a logic of his unjustly accusations, maltreatment, abuse 

and torture to finish with a death on the cross caused by the 

same people who now welcome him joyfully, show that He is 

totally aware of an unstable human condition attached to 

momentary things of this world and its criteria without 

reference to God. This is why He is so determined to take the 

cross and through its fruit give to each of us the grace of a new 

life. This grace helps us with our participation to win over our 

earthly sinful attachments and come closer to God. 

 

 

Please check our website often for newest information 

 or call parish office 773-637-6565  if you need assistance . 

www.saintwilliamparish.org 



 

 

 

                                 

 

  
 

 

Sunday - April 5 

8:00am   † Nancy L. Bukowski 

                † Frances Penda Forlano 

10:00am  Mass in Polish                  

                † Anna & Seweryn w rocznicę śmierci 

                † Józef Szorc - 20 rocznica śmierci  

                S.I. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla  

                Zygmunta Bułakowskiego z okazji 70 urodzin  

11:30am  † Emma Ricchio  

                 † Luigi Ricchio - Birthday Remembrance 

                 † Vito & Maria De Pinto  

                 † Domenica De Fano 

12:45pm Mass Spanish 

2:15pm   Mass in Polish  

                † Wiesława Czarny 

Monday- April 6 

8:15am   Pro Populo St. William 

Tuesday - April 7 

8:15am    S.I. Happy 3rd B-Day George Ricchio 

Wednesday - April 8 

8:15am   † Russell Tinerella 

7:00pm  Mass in Polish  

                † Wiesława Czarny 

Thursday - April 9 - Mass of the Lord`s Supper  

7:00pm  S.I. Orrico, Ricchio & Veronico Families 

Friday - April 10 - Celebration of the Lord`s Passion  

Saturday - April 11- Holy Saturday 

7:00pm S.I. Orrico, Ricchio & Veronico Families 

DUE TO THE DECISION OF THE  

ARCHDIOCESE OF CHICAGO, 

ALL WEEKDAY AND WEEKEND MASSES ARE 

SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE.  

Todas las intenciones de las misas ya programadas serán 

hechas por el Padre Ryszard y el Padre Jarek durante 

la celebración de sus misas privadas diarias.    

All  Mass intentions will be prayed for by Fr. Ryszard and 

Fr Jarek at their private daily Eucharist celebrations. 

Wszystkie intencje mszalne będą uwzględnione przez  

ks. Ryszarda i ks. Jarka podczas prywatnych  

codziennych Mszy św. 

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ ARCYBISKUPA  

ARCHIDIECEZJI W CHICAGO  

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE Z DNIEM 14 MARCA 

ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA. 

IMPORTANT NOTICE  

WAŻNA INFORMACJA 

AVISO IMPORTANTE 

DEBIDO A LA DECISIÓN  

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO,  

TODAS LAS MISAS COMENZANDO  

EL 14 DE MARZO SE SUSPENDERÁN  

HASTA NUEVO AVISO. 

Please consider continuing to support our church 

electronically or by sending in your donations. 

Thank you so much for your generosity. 

 



 

 

Bendiciones familia de la Parroquia San William, 

 

Estamos orando para que ustedes y sus seres queridos estén saludables y tengan los recursos que necesitan en medio a las 

restricciones presentes. Sabemos que estas medidas están diseñadas para proteger nuestro bienestar, el de toda la comun-

idad y el mundo.  

 

Para muchos de nosotros, particularmente, cuando se nos está pidiendo que nos quedemos en la casa por muchas sema-

nas a la vez, nuestra reacción inicial es juntar lo más que podamos y escondernos hasta que pase la tormenta.  Como una 

familia cristiana en la fe, este también es un tiempo – quizás el tiempo más importante – de considerar nuestra necesidad 

de unión espiritual y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 

 

Orando Juntos 

 

Aunque en estos momentos nuestra familia de familias en San William estemos separados unos de otros físicamente,  

estamos bendecidos con muchas formas en las que podemos unirnos en oración y devoción. Los animamos a considerar 

una o más de las sugerencias que siguen para unirnos como la familia de san William. 

 

1. Misas transmitidas en vivo: Misas del fin de semana desde la Catedral Santo Nombre, Misas diarias desde la Capilla 

       Santiago. ( Weekend Masses from Holy Name Cathedral, Daily Masses from St. James Chapel),. 

 

2.    Las Misas del fin de semana de San William serán grabadas y colocadas en la página de San William en la red en:  

        www.saintwilliamparish.org 

 

3. Todas las intenciones para Misas que hayan hecho serán ofrecidas todos los días por el Padre Ricardo y el Padre Jarek 

        en sus celebraciones Eucarísticas privadas.  

 

4. Oración en familia todas las noches de 7:30-8:00 al hacer la Señal de la Cruz recibirán la bendición espiritual del  

        Padre Gron. 

 

Proveyendo Juntos 

 

La cancelación de las Misas dominicales en nuestras colectas del Ofertorio ha resultado en pérdidas significantes en nues-

tro ingreso, lo cual ha puesto todos nuestros ministerios y operaciones en alto riesgo. Muchas personas en nuestra comun-

idad dependen de sus contribuciones semanales. Durante este reto presente con el Covid 19 se necesitan más que nunca. 

Le pedimos por favor que continúen haciendo sus ofrendas semanales en efectivo o con cheques usando sus sobres dominicales,  

los cuales pueden enviar por correo a la parroquia o depositarlos en el buzón de correo a la derecha de la puerta de la  

Rectoría. Por favor NO envíen dinero en efectivo por correo, sólo cheques. 

El hecho de que esta pandemia esté ocurriendo durante nuestra jornada de Cuaresma ofrece a cada uno de nosotros re-

cordatorios importantes sobre el papel que la fe, la esperanza y la caridad tienen en nuestras vidas diarias y en quién 

ponemos nuestra confianza.  Creo que hemos sido llamados por Jesucristo a renovar nuestro sentido de solidaridad. Esto es un tiempo 

para unirnos en oración, no para aislarnos, es un tiempo de esperanza, no de desesperación, es un tiempo de generosidad, no de enfocarnos 

en nosotros mismos.  “Así es como todos sabrán que son mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros” (Jn.13:35). 

 

Qué Dios les conceda la paz durante este tiempo tan difícil y que Él manifieste Su amor y Su presencia en ustedes en 

maneras abundantes.  Si tienen alguna preocupación, por favor contacten la Oficina Parroquial al 773-637-6565 Ext. 0.  

En caso de una situación de emergencia pueden contactar al Padre Ricardo en la extensión 104 y al Padre Jarek en la extensión 114. 

 

Gracias por su respaldo continuo a la Parroquia San William, 

Sinceramente en Cristo, 

 

Padre Ricardo Gron 



 

 

Drodzy parafianie i przyjaciele parafii św. Williama! 

Nigdy nie spotkaliśmy się z sytuacją, w której znaleźliśmy się obecnie z racji koronawirusa. Będąc w nowych warunkach 

unikania bezpośrednich kontaktów musimy sobie radzić inaczej, by mieć kontakt z Panem Bogiem i  z parafią św. Wil-

liama. Archidiecezja zawieszając wszelkie formy fizycznych celebracji liturgicznych (od czwartku, 19 marca, wiemy, że 

nie będzie również liturgii Wielkiego Tygodnia w kościołach) pozostawiła nam jedyny kontakt wirtualny, tzn. przez  

internet, albo pozostałe środki masowego przekazu, jak, telewizja i radio. Całe szczęście mamy wielki wybór w tym 

względzie.  

 

Oprócz polskich programów radiowych i tv, nasza parafia zamieszcza stałe weekendowe Msze św. w j. polskim, które 

będzie można oglądać w niedziele na youtube (pod nazwą: „Msza w św. Williamie) i będzie można na nią wejść również 

z naszej strony internetowej: saintwilliamparish.org. Codziennie odmawiamy w domach całą część różańca o godz. 7:30 PM, 

którą kończymy o 8 PM znakiem krzyża, który automatycznie jest przyjęciem błogosławieństwa proboszcza dla całej 

parafii. Nasza Polska Szkoła im. Św. Alberta zamieszcza na facebooku drogę krzyżową w piątki po południu.  

Codziennie o godz. 7 PM zamieszczamy na Facebooku Szkoły Polskiej krótkie rozważania wielkopostne.  

Wszelkie formy aktywności parafii są umieszczane na naszej stronie internetowej. 

 

Proszę byście nie zapomnieli o wspieraniu naszej parafii, czyli o tzw. kolekcie niedzielnej oraz ewentualnej donacji 

wielkanocnej. Archidiecezja i parafia daje możliwość zrobienia tego na stronie internetowej (saintwilliamparish.org – 

pod nazwą „give”), albo można ją wysyłać pocztą lub wsadzić do skrzynki pocztowej w budynku rectory. 

 

Niech Zmartwychwstały Pan w sposób szczególny ma nas wszystkich w swojej opiece, a Matka Boża chroni swoim 

matczynym płaszczem. 

 

Bóg zapłać za zrozumienie i z pamięcią modlitewną w tym trudnym czasie. 

..................................... 

Ks. Ryszard Gron, proboszcz parafii św. Williama 

                                                        Niedziela Palmowa  

Podobno każdy malarz, który chce być szanowany w swoim środowisku, musi namalować Piłata w scenie wydania  

Jezusa na śmierć i umycia rąk. Piłat to jedna z kluczowych i tragicznych 

postaci Niedzieli Palmowej. Tamtego dnia podjął decyzję, która zaważyła na 

losach świata. Trudno powiedzieć, czy w tamtym momencie zdawał sobie z 

tego sprawę. To była zła decyzja. Podobno Piłat nie chciał wydać Jezusa na 

śmierć. Był pod presją. Z jednej strony tłum i zwierzchnicy, z drugiej jego 

żona. „Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym…” – napisała do  

niego w liściku. Na dodatek głęboko w duszy czuł, że Jezus nie był kryminalistą. 

Tych przecież widział w życiu nie raz. Kto wie, może gdyby spotkał Jezusa  

w innych okolicznościach... Jezus intrygował go przecież swoją mądrością. 

Można powiedzieć, że ten kontrowersyjny Skazaniec był powodem stresu 

Piłata. Do tego namiestnik pewnie niezbyt dobrze spał poprzedniej nocy. Ale kto by spał, gdy w mieście takie podniecenie, palmy  

rzucane pod stopy tego niezwykłego przybysza i głośne okrzyki na jego powitanie?! Tak, to było zmęczenie, 

niewsypanie, stres i presja.  Dobrze znamy tę łatwość irytacji po  nieprzespanej nocy. A stres? To przecież najwierniejszy 

nasz towarzysz. I my także, na skutek różnych czynników, może nieświadomie … ach!, na pewno nieświadomie, tak jak 

Piłat często podejmujemy złe decyzje.  tak jak Piłat nie od razu zdajemy sobie sprawę z ich konsekwencji.  

 



 

 

 

 

 
Monday, April 6: To put love into action – Scripture: John 13:34 

Dear God, let me put love into action moment by moment, hour by hour, day by day. 
Tuesday, April 7: To bring light – Scripture: Matthew 5:14 

Dear God, allow me to be a beacon of light for all who are discouraged and despairing,  
weary and worn out so that  they will not curse the darkness. 

Wednesday, April 8:  For more careful study of the Gospel – Scripture: Psalm 119:47 

Dear God, create in me a desire to set aside time to study and reflect on Scripture, especially the Gospels. 
Holy Thursday, April 9: To overlook faults – Scripture: Luke 6:37 

Dear God, let me be ignorant of the faults of others. 
Good Friday, April 10: For greater inner peace – Scripture: Philippians 4:7 

Dear God, help me cultivate your peace which surpasses all understanding. 
Holy Saturday, April 11: To continue advancing spiritually – Scripture: Luke 2:52 

Dear God, may my Lenten practices help to make great advances in my spiritual life, and may those continue  throughout  the year. 

Poniedziałek, 6 kwietnia: Aby wprowadzić miłość w czyn - Pismo Święte: Jan 13:34 

Dobry Boże, pozwól mi wprowadzać miłość w życie chwila po chwili, godzina po godzinie, dzień po dniu. 

Wtorek, 7 kwietnia: Aby przynieść światło - Pismo Święte: Mateusz 5:14 

Dobry Boże, pozwól mi być światłem dla wszystkich zniechęconych i zrozpaczonych, zmęczonych  
i wyczerpanych, aby nie pozostali w ciemności. 

Środa, 8 kwietnia: Aby dokładniej przestudiować Ewangelię - Pismo Święte: Psalm 119: 47 

Dobry Boże, stwórz we mnie pragnienie poświęcenia czasu na studiowanie Pisma Świętego, a zwłaszcza na Ewangelie. 

Wielki Czwartek, 9 kwietnia: przeoczyć błędy - Pismo Święte: Łukasz 6:37 

Dobry Boże, pozwól mi być nieświadomym błędów innych. 
Wielki Piątek, 10 kwietnia: Dla większego wewnętrznego pokoju - Pismo Święte:Filipian 4:7 

Dobry Boże, pomóż mi pielęgnować pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. 
Wielka Sobota, 11 kwietnia: Aby kontynuować postęp duchowy - Pismo Święte: Łukasz 2:52 

Dobry Boże, niech moje Wielkie Posty pomogą poczynić wielkie postępy w moim życiu duchowym i niech będą  
kontynuowane przez cały rok. 

Lunes 6 de abril: Para poner el amor en acción – Escritura: Juan 13:34 

Querido Dios, concédeme poner el amor en acción momento tras momento, hora tras hora, día tras día. 

Martes 7 de abril: Para ser luz – Escritura: Mateo 5:14 

Querido Dios, permíteme ser faro de luz para todos los que están desalentados y angustiados,  

cansados y agotados, para que no maldigan la obscuridad. 

Miércoles 8 de abril: Para un estudio más profundo de los Evangelios – Escritura Salmo 119:47 

Querido Dios, crea en mí el deseo de sacar tiempo para estudiar y reflexionar en las Escrituras, especialmente, los Evangelios. 

JUEVES SANTO, jueves 9 de abril: Para pasar por alto las faltas – Escritura: Lucas 6:37 

Querido Dios, permite que sea ignorante de las faltas de los demás. 

VIERNES SANTO, viernes 10 de abril: Para mayor paz interna – Escritura: filipenses 4:7 

Querido Dios, ayúdame a cultivar Tú paz que sobrepasa todo entendimiento. 

SÁBADO SANTO, sábado 11 de abril: Continuar el avance espiritual – Escritura: Lucas 2:52 

Querido Dios que mis prácticas de Cuaresma me ayuden a avanzar en mi vida espiritual y continúen a través del año. 

 

 



 

 

           Tabernacle Lights: 

 
           Katia & Casey Pietrzyk  

 From Deacon Ed: 

Education is when you read the fine print; 

education is what you get when you don't. 
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Real estate • Family law • PeRsonal injuRy 
Dui DeFense • estate Planning

P: 773-622-6100
6841 W. BELMONT AVENUE • CHICAGO, IL 60634

Contact@wshlaw.net
Free Consultation               Mowimy Po Polsku

www.wshlaw.net

FIRST SECURITY TRUST AND SAVINGS BANK
“A community bank for all your banking needs.” 

(708) 453-3131
(773) 625-3300
www.fstsb.com

Serving the community since 1946

OPEN 6 DAYS A WEEK • 4 DRIVE-IN LANES 
DRIVE THRU ATM • TRAVEL SERVICES 

LOBBY OPEN ON FRIDAY NIGHT AND SATURDAY
7315 W. Grand Ave., Elmwood Park (1 block west of Harlem)

A FULL 
SERVICE 

BANK

Joseph J. BellocchioJoseph J. Bellocchio

FREE TOWING!FREE TOWING!
708-456-9424 www.arrowbodyandfender.com708-456-9424 www.arrowbodyandfender.com

7536 West Grand Avenue, Elmwood Park, IL

Our Family Serving Your Family

Belmont Funeral Home 
7120 W. Belmont Ave, • (773) 286-2500

Peterson-Bassi Chapels 
6938 W. North Ave. • (708) 848-6661

www.belmontfuneralhome.com
John Bassi, Parishioner 

Graduate of St. William
Serving the Neighborhood for 3 Generations 

Mowimy Po Polsku



708-453-1000708-453-1000
8343 W. Grand Ave. • River Grove

www.dalucianos.comwww.dalucianos.com

FREE PASTA FREE PASTA 
Spaghetti, Mostaccioli or Linguini Tomato 

or Meat Sauce

with ANY 16” or 18” 
THIN CRUST PIZZA

Not valid with any other discounts or coupons. One coupon per 
order per customer. You must mention coupon when ordering. Pick 

up & Delivery Only. Tax & Delivery Not Included

David Cwik
Attorney at Law

Wills • Trusts • Real Estate
6968 W. North Ave.
773-622-8308

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                  St. William, Chicago, IL                  A 4C 01-1470

www.ReutersBakery.com

7177 W. Grand Ave., Chicago, IL 60707
773.889.1414 p 773.889.2310 f

MONT CLARE’S NEIGHBORHOOD BANK

773-622-5301 | www.wintrustbank.com

KALLIE CALLAHAN, VICE PRESIDENT
773-883-4162

Contact Nick Derkacz to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com or (800) 950-9952 x2436

Culver’s of Elmwood Park
7542 W. Grand Ave. • 708.695.5067 • culvers.com

Buy 1 Two Scoop Sundae 

GET 1 FREE
Valid at Culver’s of Elmwood Park Only

The Original 

Carry Out & Delivery
(773) 622-4333

1737 N. Harlem Ave. • Chicago, IL
www.amatospizza.com

1.855.PSFCU.4U • www.NaszaUnia.com

Norridge (4147 N. Harlem Avenue • Norridge, IL 60706, tel. 708-457-0750) David Hejnowski
Broker

Buy & Sell
Cell: 773-520-3030

Office: 773-328-8055
davidh@redcorealty.com

Residential-Commercial-Investment
www.chicagolandpropertyexpert.com

NUZZO SEWER & PLUMBING INC.
708-456-7300      Power Rodding     773-625-6280
All Sewer & Plumbing Repairs & Installation

Specializing in  Flood Control • Correcting Low Water Pressure
Video Sewer & Locating Service

www.nuzzoplumbing.com     Lic. 14636

MASSEY
FUNERAL DIRECTORS
RALPH & ALBERT

MASSEY
GALEWOOD

FUNERAL CHAPEL
(773) 889-1700

1857 N. HARLEM AVE.

Open M-F 7:30-7 • Sat 7:30-4 • Sun 9:30-3

7034 W. Grand Avenue 
Chicago, Illinois

773-622-4361773-622-4361

Elmcrest
Banquets

Weddings, Communions, 
Quinceañeras & Luncheons

•  Mówimy po Polsku  •
•  Se Habla Español  •

7370 West Grand Ave
Elmwood Park, IL 60707

708-453-3989
www.ElmcrestBanquets.com

Montclair-Lucania Funeral Home
773-622-9300 • 6901 W. Belmont Ave. • Chicago, IL 60634 

EST. 1957       www.montclair-lucaniafuneral.com

Cremations and Pre-Arrangements Available • Newly Renovated Spacious Chapels

Large Parking Lots • International Accommodations
Ronald GRaeff, ManaGeR • Joseph a. lucania, diRectoR • phillip B. heRnandez, diRectoR 

MaRc a. pieRotti, diRectoR • esMeRalda RaMiRez, diRectoR

Owned & Operated by SCI Illinois Services, LLC             Mowimy Po Polsku • Hablamos Español 

European Living
1755 N. Harlem Ave.
Chicago, IL 60707

Sheepskin, Leather,
and Wool Coats

Handmade in Poland

Best Quality!  Best prices!

630-364-6381
Call LPi today

for advertising info 
 (800) 950-9952

Amigo 
Tire Shop

Honrades Atencion, Amable
• Flats Fixed •  We sell New & Used Tires 

• Alum Rims, New, Used & Fixed
5940 W. Grand • 773-622-4609


