Sunday

Iskierki Parafialne

MASS
INTENTIONS
Sunday, February 05, Fifth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Joseph & Robert Wozniak (Familly)
†David Wisniski (Marie & Eugene Parents)
9:00 †William & Lottie Vergulak (Familly)
†Harry Jaworski (Aniv. Death - Wife & Daughter)
†Estelle Bogush (Familly)
10:30 O Błog. Boże dla rodziny Kwak
O Blog.Boże i opieke M.B. dla Gabrysi
†Feliks Nowakowski
†Franciszek Jóźwiak
†Edward Staszko (Rodzina)
†Edward Ptak
†Maria Kisielewska (Rodzian Kisielewskich)
†Edward Staszko (2 rocz. sw.)
†Stanislaw Prywata (36 rocz. sw)
12:30 †Salvador Candia Alba (Aniversario) Eva Candia
Petra Alvarez Martinez Eterno descanzo
Clumpleaños Mario Chavez Lopez
Cumpleaños Valentin Sanchez (Familia Sanchez)
5:00 Jorge Granados(Felipe Casales)
7:00 Za Radio Maryja i Telewizję TRWAM
Monday, February 06, Paul Miki, Martyrs
7:00 †Eileen Maticka (Mary Warchol)
8:00 †Rose Mary Kurcab (Family)
Tuesday, February 07, Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Joseph Borow (Somoza Family)
Wednesday, February 08, Jerome Emiliani, Priest
7:00 Parishioners
8:00 Parishioners
Thursday, February 09, Weekday
7:00 †Grandma Burda
8:00 †Linda Wyczesany (St. Mary’s Faculty)
Friday, February 10, Scholastica, virgin
7:00 Parishioners
8:00 †Eleanor Alexander (Rosary Confraternity)
Saturday, February 11, Our Lady of Lourdes
8:00 Parishioners
5:00 †Stanley Borowiak ( Joann & Carol)
†Walter Cebula (Carol Cebula)
†Edwin & Lorraine Kaczmarek Fam (Daughter)
†Helen Natonski (Maureen & Dave Grant)
Sunday, February 12, Sixth Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Mary Poplawski (Anthony Poplawski)
For the Home Bound (St. Mary’s Choir)
10:30 †Feliks Nowakowski
†Wladyslaw Pulcny (7 rocz. sm.)

Julian Wantuch (3 rocz. urodzin)
Dzikczynne za zdrowle Barbary Pulchna
†Ismael Guerra
†Carlos Valdovinos (Familia)
12:30 Presentacion Cristian Nolasco 3 años
5:00 Feligreses
7:00 Za Radio Maryja i Telewizję TRWAM
10:30
12:30

Eucharistic Ministers
Saturday, February 11, 2006
5:00 Bob Beilfuss, Dorothy Tetlak
Sunday, February 12, 2006
7:30 Priest
9:00 Frank Urban, Eleanor Skora, Rita
Mejka, Georgia Czarnecki,
Raphael Ayala,
Larry Napoletano
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Maria Cruz Rodriguez, Martin
Duran
5:00 Linda Ramirez, Rogelio Anaya
7:00 Priest
Lector Schedule
Saturday, February 11, 2006
Sherry & Joseph Graham
5:00 Sunday, February 12,
2006
7:30 John Kociolko
9:00 Kim Tross,
Marissa Martinez
10:30 Andrzej Szudzinski,
Waldemar Lipka
12:30 Maria Sanchez, Javier Sanchez, Juana
Salas, Carmen Soto
5:00 Liovardo Garcia, Maria C. Rodriguez, Gina
Somoza
7:00 Polish Lectors

WEDDINGS
I. Michal Wreczycki & Beata Roik
I. Michael Dinnon & Sabrina Marek

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collections January 28, 2005

PARISH MISSION
“GO OUT TO ALL THE WORLD AND
PROCLAIM THE GOOD
NEWS” (Mark 16:15). As the time of
our parish Mission approaches, we
invite all of our parishioners to take
these words of Jesus seriously. We
must be the bearers of the Good News! Do you know
someone that is an “inactive Catholic.” Perhaps that person would be willing to take another look at the Catholic
faith that he/she no longer practices. Maybe that someone
is just waiting for an opening to return. The Mission can be
such an opening. In fact it really should be. Many people
returning to the faith come back because of another person’s interest and invitation. You are the best missionary
for the Mission! Invite others to come, especially family
members or those who have been away from their faith.
You may be the person who brings someone back to God.
May we all resolve to spread the word about our upcoming Mission that will be held beginning on March 5th
through March 9th!
CONFIRMATION CLASSES FOR ADULTS

Are you a practicing Catholic, age 18 and over, who
has received First Communion but has not been confirmed? Parish preparation programs for adults who
wish to celebrate Confirmation will be held at the following parishes:
Divine Providence, 2550 Mayfair Ave.Westchester,Illinois . Classes
begin on Saturday, February 11, 2006. To register contact: Marco Matonich, (708) 652-3364.
St. Frances of Rome (In Spanish) 1500 S. 59th Ct..-Cicero, IL.
Classes begin on Wednesday, Feb. 15, 2006. To register contact
Deacon Javier Pineda, (708) 652-2140

Religious Education
The next Religious Education Class is
scheduled for Saturday, February 11th,
2006 at 8:00am. Parents of students in the
Religious Education Program as well as the
First Communion Class from St. Mary of
Czestochowa School that will receive their First Holy Communion in May, 2006 should reserve the following dates for mandatory parent meetings: Spanish language meeting: Monday, February 27th; English language meeting on Thursday, March 2nd.

Membership Form for the Parish
Please find a form on the last page of the
parish bulletin to register as a new parishioner; to notify the parish of a change of
address; to request church envelopes or to
notify the rectory office if you are moving
out of the parish. Please drop the form in the collection
basket or bring/mail it to the rectory office . Your assistance in helping us up-date our files is most appreciated!

1/14

5:00PM

$574.00

1/15

7:30AM

$425.00

9:00AM

$877.00

10:30AM $1,388.00
12:30PM $1,117.00
5.00PM

$168.00

7:00PM

$192.00

TOTAL $4,741.00
Children’s collection: ……………….$257.00

St. Mary of Czestochowa’s Students
PRAY, PLAY, AND STAY CONNECTED!
Throughout the months of February through April,
our students have many opportunities to pray;
especially at the Family Liturgies at the 5pm Mass on Saturday,
Feb. 4th, March 4 and April 1st. They will participate in the Parish Mission - March 4 through 9th. Our Confirmation Class will
have a Retreat on April 7th.
For play, the children are engaged in the current season of
basketball; and will participate in volleyball and soccer tournaments. Our sixth grade students will take a field trip to a White
Sox game on April 4th.
To stay connected, especially for the parents, there will be a
program on Internet Safety on March 23rd; and there will be First
Communion meetings for parents on February 27th in Spanish
and March 2nd in English.
For more information about our school call the office at

(708) 656-5010

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS

Rebecca Alvarez
Nadine Anderson
Rita Barnak
Maryanne Buckner
Ariadna Cruz
Florence Glosniak
Tom Hageman
Josephine Jesuit
Genevieve Karzmierczak
Michael Kelly, Jr.
Lillian Kocanda
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Doris Ludvik
Royden Martin

Ann Monczynski
Albina Mozdzien
Lucy Santiago
Anne Stachnik
Celia Stopa
Baby Anna Lauren Swade
Florence Szot
Adam Urban
Anton Urban
Loretta Wachowicz
Roman Wojcik
Rose Wojcik
Frances Wojdula
Mary Wojtowicz

St. Mary’s Parish News

LETTER FROM THE CARDINAL
Dear Friend in Christ
Our Catholic faith is a priceless gift from
God. For most of us, that gift was passed on to us
by our parents and family and nurtured in Catholic
schools or through religious education programs. It
is strengthened and renewed through the sacraments and through our parish life. It teaches us how
to celebrate and to grieve. It inspires hope and dispels fear. It brings us the promise of salvation and
eternal life. It is a gift beyond price, beyond measure.
We are called by God to share this gift and
to experience the miracle that this gift is never diminished when we share it. This gift increases when we
share it with others. Through the support given to
the Annual Catholic Appeal, the gift of our Catholic
faith is able to be shared in many ways.
Parishes and schools that serve communities struggling with difficult economic challenges are
given the resources they need to maintain a physical
presence in these neighborhoods. Volunteers are
prepared to share the faith with young people
through our religious education ministries. Ministries
that strengthen families, reach out to those in prison,
invite those with special needs to participate more
fully in our Church, and that seek to prepare and
strengthen people for marriage and for parenthood
all depend on your support. The poor in foreign
lands are aided through Catholic Relief Services.
Every family is asked to prayerfully consider
making a pledge in support of the Annual Catholic
Appeal. Our goal in 2005 is to raise $8 million. Materials are available in your parish that spell out precisely where these funds will be used.
Every family is asked to make a pledge to
the Annual Catholic Appeal, to share with others
some portion of the Lord’s blessings that you have
received. I am grateful for your generosity. You are
in my prayers; please pray for me as well. Thank
you.
Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

February 5, 2006

Annual Catholic Appeal 2006
“He has put His seal upon us and given the
Spirit in our hearts.”
2 Corinthians 1:22
Cardinal George is sending a letter, this week, to
past contributors to the Annual Catholic Appeal
campaign. It will reflect on the campaign theme
that is shown above. If you receive this letter,
please respond with a generous pledge to support the ministries, programs and services provided by the Archdiocese of Chicago.
On the weekend of February 11-12, we will provide additional information about this campaign.
On the weekends of February 18-19 and 25-26,
we will conduct the in-pew solicitation process
so that those who do not receive the mailing will
have an opportunity to make their pledges. As
each parish household prayerfully reflects on the
amount of the pledge to be made to support the
ministries, offices, programs and services of our
Archdiocese, please reflect on the following
questions.
1. Do I believe that financial support of
my parish and my Archdiocese is a part of my
responsibility as a Catholic?
2. Is what I give to the work of the
Church enough to show how grateful I am for
what God has given me?
Each parish household is asked to consider
making a substantial pledge , payable in five
monthly installments, to support the work of the
Archdiocese. Archdiocesan services benefit our
parish and parishioners. Also, when our parish
exceeds its goal, 100% of the over goals funds
will be returned to us for use in the work of our
parish.
Please pray for the guidance of the Holy Spirit
as you consider the above questions and give
generously, according to what God has given to
you.

Anuncios Parroquiales

CARTA DEL CARDENAL

Estimado amigo en Cristo:
Nuestra fe católica es un invaluable don de
Dios. Para la mayoría de nosotros, ese don nos fue
heredado por nuestros padres y nuestra familia; nutrido
en las escuelas católicas o a través de programas de
educación religiosa. Es un don que se fortalece y se
renueva a través de los sacramentos y a través de
nuestra vida parroquial. Nos enseña como celebrar y
sufrir. Nos da esperanza y aleja el miedo. Nos trae la
promesa de salvación y vida eterna. Es un don más
allá de cualquier precio, un don inmensurable.
Dios nos llama a compartir este don y a experimentar el milagro de ver que nunca disminuye cuando
se comparte. Por el contrario, este don se incrementa
cuando lo compartimos con otros. Y a través del apoyo
dado a la Colecta Anual Católica, el don de nuestra fe
cristiana puede compartirse de muchas maneras.
Por ejemplo, las parroquias y las escuelas
que sirven a comunidades que tienen dificultades y
retos económicos reciben recursos necesarios para
mantener una presencia física en estos vecindarios.
También se prepara a voluntarios para compartir la fe
con personas jóvenes a través de nuestros ministerios
educativos religiosos. Los ministerios avocados a fortalecer a las familias, a auxiliar a los que se encuentran
en prisión, a invitar a los que tienen necesidades especiales a participar de manera más plena en nuestra
Iglesia y aquellos que buscan preparar y dar herramientas a las personas para el matrimonio y la paternidad, todos dependen de su apoyo. Las personas pobres en países extranjeros son auxiliados a través de
Catholic Relief Services.
En esta ocasión, se pide a cada familia que
consideren con toda devoción, hacer una promesa
para apoyar la Colecta Católica Anual. Nuestra meta
en 2005 es recaudar $8 millones. En su parroquia
podrá encontrar materiales impresos que explican con
amplitud y detalle dónde se utilizarán estos fondos.
Se le pide a cada familia que hagan una promesa de contribución a la Colecta Católica Anual y de
esta manera, compartan con otros una porción de las
bendiciones que han recibido del Señor. Estoy muy
agradecido por su generosidad. Como siempre está
usted en mis oraciones; por favor téngame en las suyas también. Gracia.
Sinceramente suyo en Cristo:

5 de febrero de 2006

Apelación Anual Católico 2006
“El ha puesto Su sello sobre nosotros y nos ha dado
el Espíritu en nuestro corazones.”
2 Corintio 1:22
Cardinal George enviara una carta, esta semana, a
contribuyentes pasados a la campaña de Apelación
Anual Católico. Reflejará en el tema de la campaña
que se muestra arriba. Si usted recibe esta carta,
por favor responde con una promesa generosa para
sostener los ministerios, programas y los servicios
proporcionados por la Archidiócesis de Chicago.
En el fin de semana de febrero 11-12, proporcionaremos información adicional acerca de esta campaña.
En los fines de semana de febrero 18-19 y 25-26,
realizaremos el proceso de solicitación dentro de la
iglesia para que los que no recibieron la solicitud por
envío tengan una oportunidad de hacer su promesa.
Mientras que cada familia de parroquia refleja en la
cantidad de la promesa hecha para sostener los
ministerios, las oficinas, los programas y los servicios de nuestra Archidiócesis, por favor reflejen en
las siguientes preguntas.
1.¿Creo que ese apoyo financiero de mi parroquia y
mi Archidiócesis es parte de mi responsabilidad como un católico?
2. ¿Lo que doy al trabajo de la Iglesia es suficiente
para demostrar mi gratitud por lo que Dios me ha
dado?
Se le pide a cada familia de la parroquia
que considere hacer una promesa substancial,
pagable en cinco plazos mensuales, para sostener el trabajo de la Archidiócesis. Los servicios
Archidiocesanos benefician nuestra parroquia y
parroquianos. También, cuando nuestra parroquia exceda su meta, 100% de lo que sobrepase será vuelto a nosotros para uso en el trabajo
de nuestra parroquia.
Por favor ore por el guía del Espíritu
Santo mientras que usted considere las preguntas mencionadas y de generosamente, según lo
qué Dios le ha dado a usted.

Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago

Ogłoszenia Parafialne

LIST KARDYNAŁA

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Nasza wiara jest bezcennym darem Boga.
Większości z nas dar ten został przekazany przez rodziców i rodzinę, potem pielęgnowany był w katolickich
szkołach i ubogacany przez inne formy katolickiej edukacji. Jest on umacniany i odnawiany poprzez sakramenty święte oraz przez uczestniczenie w życiu parafialnym. Uczy nas przeżywać zarówno radosne jak i
smutne momenty w życiu. Umacnia nadzieję i pomniejsza lęk. Przynosi nam obietnicę zbawienia i życia
wiecznego. Jest to bezcenny dar poza wszelką miarą.
Jesteśmy wezwani przez Boga do dzielenia
się tym darem, dzięki czemu doświadczamy cudu, że
nigdy się on nie pomniejsza, gdy się nim dzielimy.
Przeciwnie powiększa się, gdy jest dzielony z innymi.
Poprzez wsparcie finansowe Dorocznego Apelu Katolickiego przyczynimy się do podzielenia daru naszej
wiary na różne sposoby.
Parafiom i szkołom, które wspomagają osoby
i środowiska przeżywające trudności ekonomiczne są
powierzone środki, potrzebne do zachowania równowagi materialnej. Przygotowywani są woluntariusze, którzy dzielą się doświadczeniami swojej wiary, szczególnie z młodzieżą poprzez zaangażowanie się w pogłębianie edukacji religijnej. Duszpasterstwa wspomagające rodziny, wychodzące naprzeciw przebywającym w
więzieniach, zapraszające osoby ze szczególnymi potrzebami do pełniejszego uczestnictwa w naszym Kościele, dążące do tego, by duchowo wzmocnić ludzi
przygotowujących się do małżeństwa i rodzicielstwa są
w całości zależne od Waszego wsparcia. Biedni z innych krajów otrzymują pomoc z funduszy Apelu Katolickiego.
Każda rodzina jest proszona o rozważenie
podczas swojej modlitwy decyzji o wsparciu Apelu Katolickiego. Celem naszym w 2005 roku jest zebranie 8
milionów dolarów. Materiały ze szczegółowymi informacjami w jaki sposób kwota ta zostanie rozdysponowana
znajdują się w parafiach.
Każda rodzina jest proszona o podjęcie zobowiązania w związku z Dorocznym Apelem Katolickim,
aby w ten sposób podzielić się z innym częścią Bożych
darów i łask, którymi obdarowuje nas Pan. Jestem bardzo wdzięczny za Waszą hojność. Polecając Was w
swoich modlitwach proszę także Was o modlitwę w
mojej intencji. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!
Oddany w Chrystusie

Kardynał Francis Geogre, O. M. I.
Arcybiskup Chicago

5 LUTEGO 2006
Doroczny Katolicki Apel
“On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha
w sercach naszych.”
2 Kor. 1,22
Kochani!
Kardynał George w tym tygodniu wysyła list tym wszystkim, którzy w poprzednich latach wspierali Doroczną Katolicką Kampanię. Prosi, aby każdy zastanowił się nad hasłem kampanii, którym jest umieszczony powyżej cytat z 2
Kor. 1,22. Otrzymując ten list, bardzo prosimy, aby zatrzymać się przez chwilę nad jego treścią i w odpowiedzi hojnym sercem wesprzeć działalność i prowadzone przez
Archidiecezję Chicago programy.
Na niedzielę 12-go lutego zostaną przedstawione dodatkowe informacje na temat tej kampanii.
W niedziele 19-go i 26-go lutego każdy będzie mógł zadeklarować swoje wsparcie dla prowadzonej przez naszą
Diecezję działalności. Niech każda rodzina w parafii w
duchu wiary zastanowi się nad wielkością zadeklarowanej
sumy, na wsparcie programów i działalności naszej Archidiecezji. Ponadto prosimy o refleksję nad następującymi
pytaniami.
1. Czy jako Katolik mam świadomość, że odpowiedzialny jestem za wsparcie finansowe mojej parafii i
Archidiecezji?
2. Ile wnoszę na rzecz Kościoła, by w ten sposób pokazać jak wdzięczny jestem Bogu za wszystko co
On uczynił dla mnie?
Bardzo prosimy, aby każda rodzina parafii rozważyła, jaką
sumę zadeklarować, by w pięciu miesięcznych ratach
poprzeć pracę Archidiecezji, która na pewno przynosi
korzyść naszej parafii i parafianom. W momencie, kiedy
nasza parafia przewyższy wyznaczoną kwotę, wszystko
co wpłacimy ponad, zostanie przeznaczone na działalność naszej parafii.
Proszę pomódl się o światło Ducha Świętego rozważając
powyższe pytania i jeśli tylko możesz hojnie wesprzyj tę
Akcję, stosownie do darów otrzymanych przez Ciebie od
Boga.
Zabawa Karnawałowa
Parafia Marki Bożej Częstochowskiej i Chór „Millenium” urządzają
zabawę karnawałową w sobotę 25
lutego 2006r. W „Social Center”
5000 W. 31st Str. W Cicero. Do tańca grać będzie znany i najprzystojniejszy zespół „Romeo”.
Początek zabawy o godzinie 7:30 wieczorem. Bilety
$10.00 od osoby do nabycia po niedzielnej Mszy św.
u P. Andrzeja.
W sprawie rezerwacji miejsc prosimy dzwonić do
prezesa chóru P. Edwarda Borodzińskiego tel.:
(773)-585-4821 lub do P. Haliny Czyszczoń tel.:
(708)-692-7070.
Dochód z zabawy chór pragnie przeznaczyć na potrzeby naszego kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Forma Przynależności
do Parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
Jeżeli ktoś nie otrzymywał korespondencji z naszej parafii, lub nie otrzymał kopert na kolekty, to było to spowodowane brakiem posiadania poprawnych adresów w parafialnej bazie
danych. Aby zaktualizować adresy w parafialnym biurze, umieściliśmy na przedostatniej stronie formę przynależności do Parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
Prosimy o wypełnienie tej formy jedynie w
następujących przypadkach:
1. Gdy dana osoba lub rodzina od niedawna

uczęszcza do naszego kościoła i pragnie
zapisać się do naszej parafii.
2. Gdy osoba lub rodzina już zapisana do
naszej parafii, nie otrzymuje korespondencji i kopert na kolektę.
3. Gdy dana osoba lub rodzina zmieniła adres zamieszkania, należy o tym fakcie
powiadomić biuro parafialne zaznaczając
przy tym wole przynależności do naszej
parafii lub ewentualny zamiar przepisania się do innej parafii.
Prosimy o pomoc w zaktualizowaniu adresów w naszej parafialnej bazie danych, wypełniając formę z przedostatniej strony tego
biuletynu. Serdecznie dziękujemy za pomoc i
wyrozumiałość.

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Phone / Telefon / Teléfono

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę
lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta de Ofrendas o mandarla por Correo a la
Rectoría.

