Sunday

Iskierki Parafialne

MASS
INTENTIONS
Sunday, February 19, Seventh Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Adolph & Joan Biegon (Fam)
†Irene Cielsa (Ostrowski Fam)
†Anna Bornik (Friends & Fam)
10:30 †Feliks Nowakowski
†Bolesław Piotrowski
††Beata i Antoni Zaremba, Mirosława iJózef Kogut
(Od żony i córki)
†Marian iJan Obrochta (Rodzina)
†Marianna Staniszewska (Rodzina)
†Józef i Maria Pawlikowscy (Córka)
†Helen Natonski (Evelyn Olsalski)
†Edward Ptak
Dziękczynna w 35-tą rocz. ślubu Zdzisławy i
Sylwestra z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
12:30 Presentacion - Katherine Barrios 3 años &
Giovanna Barrios 5 años
†Antonio, Mateo Barrios y Maria Munoz (Fam
Barrios)
5:00 †Jose Angel Almanza
7:00 ††Genowefa Kawa i Paulina Wawrzoła
Monday, February 20, Weekday (Washington’s Birthday)
7:00 Parishioners
8:00 †Cecilia Zaremba aniv. (Family)
Tuesday, February 21, Weekday (Peter Daian, bp.,doctor)
7:00 Parishioners
8:00 †George Fanta (Ostrowski Fam)
Wednesday, February 22, Chair of St. Peter, apostle
7:00 †Irene Pietrzak (Rose Grzeskowiak)
8:00 †Helen Natonski (Raymond & Nancy Dolman)
Thursday, February 23, Polycarp, bishop, martyr
7:00 †Grandpa Burda
8:00 †St. Mary’s Seniors
Friday, February 24, Weekday
7:00 †Eugene Szymanski (Eleonor Alexander)
8:00 †Lotte Kustosz (Daughter Florence)
Saturday, February 25, Weekday
8:00 Parishioners
1:00 Michal Wreczycki & Beata Roik
3:00 Michael Dinnon & Sabrina Marek
5:00 †Mary Zima
†Ted - 25 aninv. death & Stanley Walkowiak (Fam)
†Loyd & Violet Mizura (Ray Mizura Fam)
Sunday, February 26, Eighth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Richard Pusateri (Friend)
†Helen Natonski (Stacia Pikal)
9:00 †Mike Vavrek (Fam)
†Casey Kryzaniak (Nick & Marge LaCosta)

9:00

†Gabino Luna (Wife & Children)
†Juan & Jesse Aguilera (Rosa Luna)

10:30

O Boże błog. i zdrowie dla Benjamina Wernio w
dniu chrztu
†Feliks Nowakowski
†Kazimierz Kokot w 32-gą rocz. Śm.
†Karol Weglarz (Rodz. Zawadka)
†Marianna Staniszewska 11 rocz. Śm.

†Anna i Jan Bar oraz zmarli z rodz. Staniszewskich

12:30 †Juanita Castrejon Aniv. (Fam)
5:00 †Adrian Sandoval (Tesposa & Hisos)
†Jose Angel Almanza
7:00 Za Radio Maryja i Telewizję TRWAM

Eucharistic Ministers
Saturday, February 25, 2006
5:00 Dorothy Tetlak & Ron Beilfus
Sunday, February 26, 2006
7:30 Priest
9:00 Frank Urban, Eleonor Skora, Rita Mejka, Georgia Czarnecki, Raphael Ayala, Larry Napoletano
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Mario Segoviano & Aurelio Ruiz
5:00 Linda Ramirez & Rogelio Anaya
7:00 Priest

Lector Schedule
Saturday, February 25, 2006
Joseph Graham & Shery Graham
5:00 Sunday, February 26, 2006
7:30 Josephine Borow & John Kociolko
9:00 Helen Cison & Florence Glosniak
10:30 Violetta Bielobradek, Andrzej Szudziński
12:30 Linda Ramirez, Maria Rodriguez, Martin
Duran, Carmen Soto
5:00 Maria C. Rodriguez, Liovardo Garcia, Linda
Ramirez
7:00 Polish Lectors

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

ETERNAL REST………
Ursula Pohl
Edward G. Kosh
MAY GOD WHO CALLED YOU TAKE
YOU HOME!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collections February 12, 2006

PARISH MISSION
“GO OUT TO ALL THE WORLD AND
PROCLAIM THE GOOD
NEWS” (Mark 16:15).
Fr. Freund, C.S.s.R. invites everyone
to the English Mission which will begin
on Monday morning, March 6th
through March 9th. Fr. Freund encourages attendance at
both the morning (after 8am Mass) and evening services
which will begin at 7pm; however, if one cannot come to
both and must choose one over the other, then his advice
is to choose the Evening service.
Everyone is encouraged to invest in these few days
generously. Attend as many services as you can. During
your day ‘s activities, center your heart on Christ. Above
all, pray for the graces you and others need. Even add
some sacrifices as a sign of your seriousness in seeking
the Lord. Invite others to come, especially family members
or those who have been away from their faith.
Please continue to pray for the success of our Parish
Mission.
MISSION CHICAGO

On Thursday, February 23rd Fr. Robert Barron will give the first
of his six talks as part of Mission Chicago at St. John of the
Cross in Western Springs. Fr. Barron ‘s talk, “What’s Missing in
My Life?” will focus on our need for Jesus Christ and his Word.
Come on February 23rd at 6:30pm to pursue your personal
mission of faith, and bring a friend or family member who may be
interested in more fully practicing our Catholic faith. After Fr.
Barron’s talk, each parish in our area will have information available on upcoming events and ministry opportunities.
“24 Hours of Grace”
All invited to the Sacrament of Reconciliation at “24 Hours of
Grace” at St. Frances of Rome Church in Cicero on Friday,
March 3rd beginning at 9am and continuing until Saturday the
4th at 9am. Priests will be available to hear individual confessions in this special 24 hour period.
Religious Education
The next Religious Education Class is
scheduled for Saturday, February 25th,
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.

Neighborhood Watch Meeting
The next Neighborhood Watch meeting is scheduled
for Tuesday, February 21, 2006 at Woodbine School
at 6:30pm.

2/4

5:00PM

$490.00

2/5

7:30AM

$450.00

9:00AM

$708.00

10:30AM $1,361.00
12:30PM $1,040.00
5.00PM

$261.00

7:00PM

$124.00

TOTAL $4,434.00
Children’s collection: ……………….$209.00
Seminary collection: ……………..$1,380.00
St. Mary of Czestochowa School
Several new initiatives are set to kick off in
the next few weeks at St. Mary of Czestochowa School. Mr. Bob Kalal will offer group
guitar lessons for a moderate fee every Monday after school. Also on Mondays both at 12:30pm and at
6:30pm there will be classes in SYSTEMATIC TRAINING
IN EFFECTIVE PARENTING led by Ms. Adriana Gracias
and presented in both in English and Spanish. The sessions will run 90 minutes and are free to the interested
public due to funding through government grants. One
further effort begins this month, led by researches of the
IIT Educational Psychology Lab: Second and third grade
students will be helped to improve their thinking skills
especially related to math achievement. Skills will be
taught, tested and studied to improve academic success
and math comprehension for Latino children. Call the
school at 656-5010 for more information.

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS

Rebecca Alvarez
Nadine Anderson
Rita Barnak
Maryanne Buckner
Irene Cebrzynski
Ariadna Cruz
Pablo Diaz
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
Baby Kenneth Quiroz
Lucy Santiago
Anne Stachnik
Celia Stopa
Baby Anna Lauren Swade
Florence Szot
Adam Urban
Anton Urban
Loretta Wachowicz
Roman Wojcik
Frances Wojdula
Mary Wojtowicz

St. Mary’s Parish News

February 19, 2006

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 2006 is to raise $8 million. Materials are available in your parish that spell out precisely where these funds will be used.

Annual Catholic Appeal 2006

“I will give thanks to You, O Lord my God, with
all my heart, and will glorify Your name forever.”
Psalm 86:12

TEACHING, SPREADING AND ENRICHING FAITH:

► $3.5 million in grants and scholarships for

schools serving disadvantaged communities
► $1.35 million to prepare volunteers who conduct

►
►
►
►
►

LEADERSHIP
► $1.35 million for recruitment, education and formation of lay ministers and deacons and for
continuing education an d ongoing spiritual formation of priests.
► 842 diocesan priests
► 836 religious order priests
► 611 deacons
► 1,740 lay ministers and directors of religious
education
HELP FOR THE POOR
► $500,000 for grants to parishes and schools

serving disadvantaged communities
► $640,000 to Catholic Relief Services for aid to

the poor in foreign countries
HELP FOR THOSE IN NEED
► $560,000 TO SUPPORT MINISTRIES THAT

►

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

parish religious education programs for children
and adults for Evangelization
106,000 Catholic school students in 258 schools
113,578 children in parish religious education
programs taught b y 8,500 volunteers
41,300 baptisms
30,300 First Communions
22,300 Confirmations

►
►
►
►
►
►
►
►

PROVIDE COMFORT, CARE AND COUNSELING TO THOSE IN NEED
SPRED (Special Religious Educatio) active in
144 parishes
O’Hare and Midway Airport Chaplains
Fire Chaplain
Office for the Deaf - Masses “signed “ in 36 parishes
$125,000 to promote the dignity of life from conception through natural death
Project Rachel
Natural Family Planning
Chastity/Abstinence Programs for Youth
Elizabeth Ministries

YOUR GENEROUS SUPPORT OF THE
CATHOLIC APPEAL IS APPRECIATED!

2006

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 2006 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:

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

19 de febrero de 2006
“Te alabare, oh Jehová, Dios mío, con

todo mi corazón; glorificare tu nombre
para siempre.”
Colecta Anual Católica 2006

►

►

►

►
►
►
►
►

►
►
►
►

AYUDA PARA LOS POBRES
$500,000 para donaciones a parroquias y escuelas que ayudan a las comunidades mas necesitadas
$640,000 en Servicios de Ayuda Católica para Suministrar apoyo a los pobres internacionalmente
AYUDA A LOS NECESITADOS
$560,000 para apoyara los ministerios que proporcionan cuidado, comodidad y ayuda psicologica a aquellos que se encuentran en situacion de
neccesidad
SPRED (Educacion religiosa especial) active en 144 parroquias
Capellanes de los Aeropuertos
O’Hare y Midway
Capellán del cuerpo de bombero
Oficina de los sordos - Misas traducidas para sordos en 36 parroquias
$125,000 para promover la dignidad
de la vida desde la concepción hasta
la muerte natural
Proyecto Rachel
Planificación Familiar Natural
Programas de castidad/abstinencia
para la juventud
Ministerios de Elizabeth

Las próximas clases de catequesis se realizaran el Sábado 25 de Febrero a las
8:00 AM
La reunión obligatoria para los padres de
los niños de Primera Comunión se realizará en el salón de la escuela Makuch Hall el
Lunes 27 de febrero en español y el Jueves 2 de Marzo en ingles. Por favor no
falten.

Ogłoszenia Parafialne

19 Lutego 2006
Doroczny Katolicki Apel

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 2006 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

Francis Geogre, O. M. I.
Arcybiskup Chicago

Kardynał

„Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże z całego serca mojego
i na wieki będę sławił Twe imię”.

Jakie dzieła wspieramy
NAUCZANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I WZBOGACANIE WIARY
► $3,5 miliona na granty i stypendia dla szkół w trudnych środowiskach;
► $1,35 miliona na nauczanie wolontariuszy, którzy
prowadzą programy edukacji religijnej dla dzieci i
dorosłych oraz na ewangelizację;
► 106 000 uczniów w 258 szkołach katolickich;
► 113 578 dzieci w parafialnych programach edukacyjnych prowadzonych przez 8 500 wolontariuszy;
► 41 200 chrztów;
► 30 300 pierwszych komunii;
► 22 300 bierzmowań
KSZTAŁCENIE DUCHOWNYCH
► $1,35 miliona na rekrutację, kształcenie i przygotowanie duchownych świeckich i diakonów oraz na
kształcenie ustawiczne i formowanie duchowe księży;
► 842 księży diecezjalnych;
► 836 księży w zakonach;
► 611 diakonów;
► 1 740 duchownych świeckich i katechetów;
POMOC UBOGIM
► $500 000 na zapomogi dla parafii i szkół w trudnych
środowiskach;
► $640 000 dla katolickich agencji humanitarnych na
pomoc w biednych krajach;
POMOC POTRZEBUJĄCYM
► $560 000 na wsparcie schronisk zapewniających
potrzebującym pociechę, opiekę i poradnictwo;
► SPRED (Specjalna Edukacja Religijna) działa w 144
parafiach;
► Kapelani na lotniskach O’Hare i Midway;
► Kapelan straży pożarnej;
► Msze św. dla głuchych prowadzone w 36 parafiach;
► $215 000 na akcję promowania życia od poczęcia do
śmierci
► Planowanie rodziny metodami naturalnymi;
► Programy czystości/abstynencji dla młodzieży;
► Służba Elżbietanek;
Zabawa Karnawałowa
Parafia Marki Bożej Częstochowskiej i Chór
„Millenium” urządzają zabawę karnawałową w
sobotę 25 lutego 2006 r. 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 wolę 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. Bóg zapłać.

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.

