Sunday

Iskierki Parafialne
†Genevieve Kovarik

MASS
INTENTIONS
Sunday, February 26, Eighth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Helen Natonski (Stacia Pikul)
†Mary, Emily, Ted Wojtaszek (Borow Family)
†Richard Pusateri (Fam)
9:00 †Mike Vavrek (Family)
†Casey Kryzaniak (Nick & Marge LaCosta)
10:30 O Boże bł. i zdrowie dla Benjamina Werno w dniu
chrztu
†Feliks Nowakowski
†Kazimierz Kokot (32-a rocz. Śm.
†Agnieszka i Jan Babiarz
†Karol Węglarz (Family Zawadka)
†Weronika i Jan Ciereszko (Daughter)
†Marianna Staniszewska (11-a rocz. śm.)
†Anna i Jan Bar oraz zmarłych z rodziny
Staniszewskich
12:30 Presentacion - Samanta Esparza
Para mi Mami Carmen Nieto (Paquito)
†Juanita Castrejon (Aniversario, Familia)
†Mike Rodriguez (Mama y Familia)
5:00 †Adrian Sandoval (Esposa e Hijos)
†Orlando Salgado (Familia)
†Jose Angel Almanza
7:00 †Genowefa Kawa i Paulina Wawrzoła
Za Radio Maryja i Telewizję TRWAM
Monday, February 27, Weekday
7:00 †Richard Bokuniewicz (Ostrowski Family)
8:00 †Ed Kandl (Rodriguez Family)
Tuesday, February 28 , Weekday
7:00 †Holy Souls listed in Book of Remembrance
8:00 †Ed Kandl (Family)
Wednesday, March 1, Ash Wednesday
7:00 †Holy Souls listed in Book of Remembrance
8:00 †Eileen Maticka (Helen Cison)
11am Bilingual Ash Wednesday Service
4 pm Bilingual Ash Wednesday Service
6 pm Spanish Mass
8 pm Polish Mass
Thursday, March 2, Lenten Weekday
7:00 †Parishioners
8:00 †Linda Wyczesany (Steve, Adam, Lois)
Friday, March 3, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls listed in Book of Remembrance
8:00 Parishioners
8:30 First Friday Adoration & Way of the Cross
7:00 Droga Krzyzowa i Msza św.
Saturday, March 4, Weekday
8:00 Parishioners
First Saturday Adoration after Mass
5:00
Parish Mission (Family Mass-Blessing of Children)

†Mary Zima
†Helen Natonski (Dorothy Tetlak)

†Esteban Sandoval - 2nd anniv. (children)
†Lorraine Kaczmarek (Pete Anglet)
Sunday, March 5, Eighth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Victor Czykier (Terry, Claire, Ed)
†Helen Natonski (Jerry & Irene Forst)
9:00 †William & Lottie Vergulak (Family)
†Estelle Bogusch (Family
Rosary Confraternity
10:30 †Feliks Nowakowski
†Edward Ptak.
†Stanisław Prywata (36-a rocz. śm.)
†.Maria Kisielewska
12:30 †Cervando Palacios (1 aniversario)
5:00 Por los Feligreses

Eucharistic Ministers
Saturday, March 4, 2006
5:00 Jean Yunker, Joanne Napoletano
Sunday, March 5, 2006
7:30 Priest
9:00 Eleanore Skora, Irene Saldana,
Myra Rodriguez, Mariana Garcia,
Georgia Czarnecki, Larry Napoletano
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Maria Cruz Rodriguez, Maria Vazquez
5:00 Linda Ramirez, Margarita Morales
7:00 Priests

Lector Schedule
Saturday, March 4, 2006
Marissa Martinez, Sr. Magdalene
5:00 Sunday, March 5, 2006
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Kim Tross
10:30 Andrzej Szudzinski, Waldemar Lipka
12:30 Maria Sanchez, Javier Sanchez, Juana
Salas, Marisol Ortiz
5:00 Virginia Hernandez, Norma Rodriguez,
Teresa Cisneros
7:00 Polish Lectors

We welcome in Baptism….

Alexandra Calderon
Isaac Manuel Cruz

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collections February 19, 2005

PARISH MISSION
“GO OUT TO ALL THE WORLD AND
PROCLAIM THE GOOD
NEWS” (Mark 16:15).
Fr. Freund will speak at all weekend
(English) Masses on March 4th
(5PM) and March 5th. At the 5PM Family Mass on Saturday, March 4th, all children of the parish will receive a
special blessing. Fr. Freund encourages attendance at
both the morning (after 8am Mass) and evening services
which will begin at 7pm during the Mission (March 6th March 9th); however, if one cannot come to both and
must choose one over the other, then his advice is to
choose the Evening service. Please pray for the success
of the Mission!

LENTEN REGULATIONS
The law of abstinence obliges those 14
years or age and older not to eat meat.
The law of fast obliges all those from
ages 18 through 59 to refrain from eating between meals and to limit their eating to one full
meal and two lighter meals for the day.
ASH WEDNESDAY AND GOOD FRIDAY ARE
DAYS OF BOTH FAST AND ABSTINENCE. All
other Fridays of Lent are days of abstinence
(only meatless meals allowed).
“24 Hours of Grace”
All are 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, March 11, 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.

CONGRATULATIONS, FORMER GRADUATES!
Queen of Peace High School :
Sherry Graham………….A Honor Roll
Joanna Hajost………….. B Honor Roll

2/18

5:00PM

$616.00

2/19

7:30AM

$397.00

9:00AM

$911.00

10:30AM $1,338.00
12:30PM

$846.00

5.00PM

$251.00

7:00PM

$167.00

TOTAL $4,526.00

Schedule of Lenten Services
Wednesdays - Way of the Cross in
Spanish 7:00pm
Fridays - Way of the Cross in English
after the 8am Mass.
Way of the Cross in Polish 7:00pm Sundays - Gorzkie Zale - After the 10:30am Polish Mass
The school children will pray the Way of the Cross
at 1:45pm on 3/15, 3/22, 3/18, and 4/11. Days
vary because of previously scheduled activities.

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS

Rebecca Alvarez
Nadine Anderson
Rita Barnak
Maryanne Buckner
Aurora Castro
Irene Cebrzynski
Robert DeDera
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

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.
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 26, 2006
The Annual Catholic Appeal
is one campaign that funds
many ministries. By contributing to the Appeal, you help
reach out to our brothers and
sisters through Cook and
Lake Counties. The Appeal
works best when plays a part. This weekend, our
parish will conduct another in-pew pledge session for
those parishioners that were not able to attend the
liturgy last week. In order for our parish to achieve its
goal, your generosity and cooperation in supporting
the Annual Catholic Appeal will be greatly appreciated.
24th District
WOMEN’S HEALTH FAIR

CELEBRATING INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
Wednesday, March 8, 2006
10am - 2pm

Our Lady of the Mount Gym
2414 S. 61st Avenue
Cicero, Illinois
State representative, Michelle Chavez is sponsoring this
Women’s Health Fair. Free services will include:
► Mammograms (by appointment only)
► Cholesterol Screening
► Blood Pressure Screening
► Glucose Screening
► Information on health risks.. and much more.
For more information, please call Rep. Chavez’s constituent
service office at (708) 863-1766.

Mark 2: 18-22
Jesus loves it when his people are like
the new wineskins in the parable: flexible,
supple, and eager to move with him. Think
of a new wineskin. It hasn’t dried out from
lack of use, so it can give and expand as the new wine
inside it continues to ferment. By contrast, an old wineskin
is brittle and rigid. It can hold old, “dead” wine perfectly
well, since that doesn’t change either. But put new wine
into it, and that old skin will burst, and all the potential in
the new wine will be lost.
Jesus came bringing new wine in his teaching, his miracles, and his philosophy of life. He was constantly inviting
people to stretch their conceptions about God, about sin,
and about justice. In story after story, we see that those
who remained flexible were blessed beyond their wildest
dreams. They found that the new wine of Christ’s life in
them just kept getting better and better.
So are you a fresh wineskin or an old wineskin? Are
there areas in your life where God is trying to stretch you?
Take some time this week to identify them. Ask the Spirit
to make you more supple. How else will you get to taste
the new wine Jesus came to bring?

“Jesus, I trust in you. Help ;me to be more supple and to
change in the ways you want me to. Help me to receive all
the new wine that you have for me..”

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

26 de febrero de 2006
El horario para el Miércoles de Ceniza es
el siguiente:

Miércoles 1 de Marzo
Misa de 7:00 & 8:00 AM en Ingles
Servicio 11 AM y 4 PM
Misa de 6:00 PM en Español
Misa de 8:00 PM en Polaco

El ayuno y abstinencia de carne es manada
torio el Miércoles de ceniza y el Viernes
Santo. El ayuno es una sola comida fuerte
y es requerida para las personas mayores de
18 a los 59 años. Todos los Viernes durante
la Cuaresma no se come carne y esto es para personas mayores de 14 años de edad.

Horario de servicios de Cuaresma:
Miércoles - 7:00 PM Vía Crucis en Español
Jueves - 1:45 PM Vía Crucis con los niños
de la escuela en Ingles
Viernes - Después de la Misa a horas 8:00
AM Vía Crucis en Ingles
Domingos - Gorzkie Zale después del a misa de 10:30 en Polaco
El Proyecto de Liderazgo Interparroquial (ILP)
Convención 2006
Lunes Febrero 27, 2006 6:30 - 8:30 p.m.
Entretenimiento y Registración 6:30 - 7 p.m.
En el Gimnasio de Maria Reina del Cielo
5300 W. 24th Place Cicero, IL 60804
Para más información favor de contactar a ILP al 708-652-7711.
1510 S. 49th Court, Cicero, IL 60804.
La oficina para la catequesis te invita al. Retiro de
Cuaresma el dia Sábado 4 de Marzo en la Parroquia
de Santa Cecilia - Mount Prospect de 8:30 AM a 3:30
PM. El limite de inscripción es 1 de Marzo de 2006.
El otro retiro es el día Sábado 18 de Marzo en la Parroquia de Santa Rita de Casia de 8:30 AM a 3:30 PM.
El limite de inscripción es 15 de Marzo de 2006. El
costo de retiro cual incluye almuerzo es $15.00.

Las próximas clases de catequesis se realizaran el Sábado 11 de Marzo 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

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

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

26 Lutego 2006
Nabożeństwa Wielkopostne
Zachęcamy i zapraszamy do
udziału w nabożeństwach
wielkopostnych.
Droga
Krzyżowa i Msza Święta w
języku polskim będzie w każdy
piątek Wielkiego Postu o godz.
7-ej wieczorem.
Droga Krzyżowa w języku
angielskim będzie w każdy piątek
Wielkiego Postu po Mszy Św. o
godz. 8-ej rano.
Droga Krzyżowa w języku
hiszpańskim będzie w każdą środę Wielkiego Postu
o godz. 7:00 wieczorem.
Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą
niedzielę Wielkiego Postu po Mszy Św. o godz.
10:30.

WIELKI POST
Środa Popielcowa wypada w
tym roku 1-go marca. Msza
Święta w tym dniu w języku
polskim będzie o godz. 8-ej
wieczorem. Msze Święte w
języku angielskim będą o godz.
7:00 i 8:00 z rana oraz w języku
hiszpańskim o 6:00 wieczorem.
Będą także dwa nabożeństwa posypania głów
popiołem o godzinie 11:00 AM i 4:00 PM w
języku angielskim i hiszpańskim.
Podczas wszystkich Mszy Świętych będziemy
posypywać głowy popiołem na znak rozpoczęcia
czterdziestodniowej pokuty.
W Środę Popielcową obowiązuje
post Ścisły dla osób w przedziale
wiekowym od 18 do 59 lat. Jest to
również dzień wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych dla tych,
którzy ukończyli 14 lat. Post i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
obowiązuje we wszystkie piątki Wielkiego Postu.
I-szy Piątek Miesiąca
W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Tradycyjnie już od godziny 9-tej rano, odwiedziny chorych przez kapłana. Gorąco zachęcamy do
modlitwy w intencji osób chorych, starszych i niedołężnych. Prosimy też o zgłaszanie chorych w
Kancelarii Parafialnej, abyśmy mogli objąć ich
Duszpasterską i Sakramentalną opieką. Wieczorem
o godz. 7.00 Droga Krzyżowa i Msza św. Wcześniej, tak jak zawsze - możliwość spowiedzi
Przypominamy ponadto, iż w tym tygodniu przypada również Pierwszy Czwartek i Pierwsza Sobota
Miesiąca. Pamiętajmy w naszych modlitwach w te
dni o Kapłanach i prośmy o dobre i liczne powołania do życia zakonnego i kapłańskiego.

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.

