St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948 Fax. 708-652-0646
E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Website: www.stmaryofczestochowa.org

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 09, 2006
Masses:
Saturday
8:00 AM (English)
5:00 PM (English)
Sunday
7:30 AM (English)
9:00 AM (English)
10:30 AM (Polish)
12:30 PM (Spanish)
5:00 PM (Spanish)
7:00 PM (Polish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Tomasz Zielinski CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: tomasz@stmaryofczestochowa.org
Alois Theis - School Principal
E-mail: principal@stmaryofczestochowa.org
Gabriela Diaz - Receptionist, Ext. 20
E-mail: gaby@stmaryofczestochowa.org
Consuelo Ytel Gonzalez - Receptionist, Ext. 20
E-mail: connie@stmaryofczestochowa.org

Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)

Sr. Magdalene Kabat - Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org

First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Fourth Saturday
7:00 – 8:00 PM (Polish)
Devotions:
Every Wednesday
The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
8:30 AM - 7:00 PM
7:00 PM Prayer Group-Adoration
(Spanish)

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-484-2640
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org
Sophie Schultz - SPRED

Social Center

Parish School

5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118

3001 S. 49th Ave.
Tel. 708-656-5010
Fax 708-656-4043

First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour
(English)

E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration
(English)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be
called at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.

Every Fourth Saturday
7:00 PM Prayer Vigil (Polish)

E-mail:
school@stmaryofczestochowa.org

MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at
the rectory or by calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

Iskierki Parafialne

MASS
INTENTIONS
July 09, Fourteenth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Rose Zimowski (Florence Motyka)
9:00 Parishioners
10:30 O zdrowie dla Haliny Czykier
†Kazimierz i Aniela Kut
†Feliks Nowakowski
†Antoni Kosinski
†Franciszek Jóźwiak
†Andrzej Gil
†Kazimiera Kut (Stefania Pieko)
†Aniela Kut (Stafania Pieko)
12:30 †Felemon Corona (Corona family)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Za Parafię
Monday, July 10, Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Ann M. Mietlicki
Tuesday, July 11, Benedict, abbot
7:00 Parishioners
8:00 †David W. Mietlicki (Family)
Wednesday, July 12, Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Kate & Florence Kulasik (Terry & family)
Thursday, July 13, Weekday
7:00 †Irene Cholewa (Family)
8:00 †Edward Wolak (Sister)
Friday, July 14, Bl. Kateri Tekakwitha, virgin
7:00 Parishioners
8:00 †Edward Wolak (Sister)
Saturday, July 15, Bonaventure, bishop, doctor
8:00 †Irene Kulaga (Mae Ciotuszynski)
11:00 Quinceanera:
1:00 Quinceanera: Janelly Herrera
3:00 Wedding: Rocio Cortes & Martin Ramirez
5:00 †Jean Powell (Ed Firlick)
†Jerry Andrews (Anniversary—wife)
July 16, Fifteenth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Richard Pusateri (Friend)
9:00 For the home bound (St. Mary Choir)
†Ellias & Julia Vergulak (Family)
10:30 W int. dziękczynnej z prośbą o dalszą opiekę
dla Weroniki I Zygmunta w 25-tą rocz. ślubu
†Kazimierz i Aniela Kut
†Feliks Nowakowski
†Franciszek Jóźwiak
†Andrzej Gil

12:30
5:00
7:00

†Kazimiera Kut (Stefania Pieko)
†Aniela Kut (Stafania Pieko)
†Czesław Sutor
Daniel Somoza (Presentacion 3 anos)
Ashley Ramirez (Presentacion 3 anos)
Por los feligreses
Za Parafian

Lector Schedule
Saturday, July 15, 2006
5PM Sherry Graham,
Joseph Graham
Sunday, July 16 2006
7:30 John Kociolko,
9:00 Nicole Perez, Helen Cison
10:30 Janusz Slezak, Rafal Bielobradek
12:30 Carmen Soto, Martin Duran,
Marisol Ortiz, Juana Salas
5:00 Virginia Hernandez, Martha Olivares,
Norma Rodriguez
7:00 Aldona Dziekonska

Eucharistic Ministers
Saturday, July 15, 2006
5PM Jean Yunker,
Dorothy Tetlak
Sunday, July 16, 2006
7:30 Priest
9:00 Frank Urban, Raphael Ayala
Christine Zaragoza, Myra Rodriguez
Georgia Czarnecki, Rita Mejka
10:30 Priests & Polish ministers
12:30 Mario Segoviano, Aurelio Ruiz
5:00 Margarita Morales, Maria Cruz Rodriguez
7:00 Priest

WEDDING BANNS
There is a promise of
marriage between:
III. Rocio Cortes & Martin Ramirez
I. Maria Kulach & Jakub Baraniak
I. Jacqueline Vazquez & Oscar Ramirez
WE WELCOME IN BAPTISM
Destiny Bueno
Lamberto Chavez
Gabriel Duarte
Laura Flores
Mayra Gutierrez
Kimberly G. Najera
Joseph G. Ramirez
Stephanie A. Zermeno

St. Mary of Czestochowa
The report of our collections for Sunday, July 2nd
will be listed in the July 16th bulletin since this bulletin (July 9th) had to be sent in for print before
June 30th because of the 4th of July weekend.
Thank you for your understanding.
PARISH SUMMER FEST AND CARNIVAL

All registered parishioners should
have received the parish summer
mailing which contains information
about the celebration of our parish
Feast Day (August 27th), plans for
our carnival (August 24th – 27th ) as well as the
Feast Day raffle book. If you did not receive
this mailing, please notify the parish rectory
office. We will check if your name and correct
address are in our files and we will update your
information if necessary. If you do not wish to
call the rectory, kindly complete and return the
registration form on the last page of our parish
bulletin to register or update your information
and put this form in the collection basket or
bring/send it to the rectory office.. All persons
“claiming” to be registered parishioners need
to have their names listed in our parish files.
Non-parishioners who visit our church on a
weekly basis can obtain a raffle book by calling
the rectory office or by stopping in the rectory
office during office hours (9am to 5pm) to obtain one-your help will be appreciated.
There are two full months left to sell/purchase
the parish raffle book. It is our hope that every
parishioner will make an effort to sell all ten
tickets in the raffle book for the benefit of our
parish.
Please complete and return the form below if
you can help at the carnival.

The second collection next weekend (July 15/16)
will be taken up for the Extraordinary Expenses of
our parish.
Many thanks to the family, relatives and friends of
Anne Stachnik for their donation of $275 in her
loving memory.
EUCHARISTIC ADORATION
St. Alphonsus Liguori , the founder
of the Redeptorist Order ,conveyed
his own experience of Eucharistic
adoration when he wrote: “it is sweet
to everyone to be in the company of
a dear friend. Shall we not find it
sweet, in this valley of tears, to remain in the company of the best
friend we have, who can do us every kind of good, who loves
us with the most tender affection and therefore dwells always
with us? Behold, in the Blessed Sacrament we can converse
at pleasure with Jesus, we can open our hearts to him, we
can lay our wants before him, and we can ask him for his
graces. In a word, in this sacrament we can treat with the king
of heaven, in all confidence and without restraint.” (Visits to
the Blessed Sacrament, 19).
When you visit with Jesus in the Blessed Sacrament each
Wednesday in our church, ask Him to raise up your human
logic and fill it with the logic of divine love. Ask him to reveal
himself to you and listen for his still, small voice in your heart.
After all, prayer is a conversation with a God who loves to talk
with us and to embrace us with his love!

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following dates:
______August 24th
______August 25th
______August 26th
______August 27th
NAME: ______________________________
ADDRESS:___________________________
PHONE NUMBER _____________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory

office.)

Rebecca Alvarez
Nadine Anderson
Rita Barnak
Robin Bonavolante
Maryanne Buckner
Aurora Castro
Irene Cebrzynski
Sam Cmunt
Robert DeDera
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Josephine Jesuit
Lilian Kocanda
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Doris Ludvik
Royden Martin
Ann Monczynski

Albina Mozdzien
Baby Kenneth Quiroz
Marco Salvino
Lucy Santiago
Celia Stopa
Tom Sundwall
Anna Lauren Swade
Florence Szot
Ethel Thomas
Adam Urban
Anton Urban
Loretta Wachowicz
Roman Wojcik
Frances Wojdula
Mary Wojtowicz
Cecilia Ziegler
Clara Zima
Ann Sak

St. Mary’s Parish News
Eucharistic Stewardship
How do we connect the
Eucharist with our practice
of stewardship? In the
Eucharist, Christians reaffirm their participation in
Jesus’ New Law of Love;
they give thanks to God for
blessings received, and they strengthen their bonds
of commitment to one another as members of the
community of faith.
What do Christians bring to the Eucharistic celebration as they join in Jesus’ offering? They bring
their lives as Christian disciples; their personal vocations and their individual contributions to the
great work of restoring all things in Christ. As stewards of our faith community we give thanks to God
for gifts received and strive to share them with others. That is why, as Vatican II says of the Eucharist, “if this celebration is to be sincere and thorough, it must lead to various works of charity and
mutual help, as well as to missionary activity and to
different forms of Christian witness. The Eucharist
is also not only the promise but the beginning of the
heavenly banquet where human lives are perfectly
fulfilled.

School News:
On-going registration is
occurring at St. Mary of
Czestochowa School. The
new three year old program is becoming popular.
Other new features
planned include a Guidance program for all grades; a new science
curriculum, and a tutoring program for struggling students. Registration packets are available at the rectory office and on site registration
will be available at the school office most weekdays beginning July 17th. The new school year
will begin on Wednesday, August 23rd. There
will be half days of school during the first week.
Full days will begin on Monday, August 28th.
For more information call (708) 656-5010 or
www.stmaryofczestochowa.org/school.
CONGRATULATIONS FORMER GRADUATES!
St. Laurence: B Honor Roll: Joseph Graham
Christopher Aranda
Queen of Peace: A Honor Roll: Sherry Graham
B Honor Roll: Joanna Hajost
Denise Salgado
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SUNDAY, JULY 9
Mark 6: 1-6
In life, it seems that little
or nothing can be done if the atmosphere is wrong. Teachers can’t
teach if the class resists. Business
people can’t sell if the clients are not interested.
Sports teams do not win when there is dissension
among the teammates.
Today’s gospel tells us that lack of faith can have
the effect of closing the door on wonders that God
may want to accomplish in our lives. Even Jesus
himself could not perform any mighty deed in his
own hometown because of the Nazarenes’ unbelief.
Let’s face it. We all have periods of weak faith.
Abraham, Moses, the apostles, and Zechariah, the
father of John the Baptist each had their moments
of doubt. But each of these also overcame their
unbelief and came back to the Lord. Their stories
tell us that our faith is going to be tested and that
these tests can cause us to slip into times of doubt
and unbelief.
As a counterbalance to these stories of doubt
and unbelief, Scripture also tells us about people
who were filled with remarkable faith during trying or
troubled times. The centurion, a leper, Bartimaeus,
and the Canaanite woman all kept their faith in Jesus and were deeply rewarded.
At the Last Supper, Jesus promised to send the
Holy Spirit to comfort us, to teach us, and
strengthen our faith. Every day, the Holy Spirit is
with us, establishing an atmosphere of faith so that
Jesus can work freely in us and through us. He is
like the sun burning away the darkness or like a
cool breeze blowing away the mists of doubt. All he
asks is that we turn to face his light, that we open
ourselves to his gentle movement. Then our doubts
will fade, and our faith will grow. All we need is the
right environment, and we too can see wonders in
our day!

“Dear Jesus, let your Holy Spirit shine on me. I
believe in you. Help my unbelief. Come and increase my faith.
Taken from the WORD AMONG US.

Catholic Radio/TV Programs
Mondays, Wednesdays and Fridays at
9 a.m.-Catholic Community of Faith on
820AM
Tuesdays - God’s Praises Tell at 9 a.m. and Word on
Fire at 9:30 a.m. on Radio 820AM
Thursdays - Voice of Charities at 9 a.m. and Catholic
Radio Weekly at 9:30 a.m. on Radio 820
Sundays at 5:15 a.m. - Word on Fire on 720AM
Cable TV (Chicago Loop Cable - Channel 25 at 10pm
on Friday evenings.“The Church, the Cardinal and You”

Anuncios Parroquiales
Domingo XIV Tiempo Ordinario
"¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que
le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos?
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de
Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos
no viven con nosotros aquí?" Y desconfiaban de él.
Pero Jesús les decía: "No desprecian a un profeta más
que en su tierra, entre sus parientes y en su casa." No
pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta
de fe.!” Mc. 6, 2-6

La corresponsabilidad eucarística
El gran signo y agente de esta
comunión de caridad es Eucaristía. En la Eucaristía las personas disfrutan de una unión
única con Cristo, y en él, de
unos con otros. En ella Su amor, de hecho él
mismo, fluye a sus discípulos y a través de
ellos y de la corresponsabilidad cristiana, a
toda la raza humana. En ella Jesús renueva su
pacto de fidelidad perfecta a dios, a la vez
que hace posible que nosotros cooperemos.
En la Eucaristía, los cristianos reafirman su
participación en la nueva alianza, dan gracias
a Dios por las bendiciones recibidas y fortalecen sus lazos de compromiso mutuo como
miembros de la comunidad que Jesús formó.
Y ¿qué deben llevar los cristianos a la celebración eucarística para añadirlo a la ofrenda
de Jesús? Sus vidas como discípulos cristianos; sus vocaciones personales y el servicio
que han hecho con ellas, sus contribuciones
individuales al enorme trabajo de renovar
todas las cosas en Cristo. Los discípulos dan
gracias a Dios por los regalos recibidos y se
esfuerzan por compartirlos con otros.
La gloria y el orgullo de los cristianos corresponsables consiste en reflejar, aunque pobremente, la corresposabilidad de Jesucristo, que
dio y aún da todo lo que tiene y es, para ser
fiel a la voluntad de Dios y llevar a buen término su plan de redención de los seres humanos y del mundo.
Invitamos a participar en la Adoración del Santísimo Sacramento
cada Miércoles de 8:30 AM a 7:00
PM. Por eso les invitamos a encontrar el tiempo para Cristo e
inscribirse para una o dos horas de
adoración. Pueden inscribirse en la
pizarra en la entrada de la iglesia.

09 de Julio de 2006
11 DE JULIO—SAN BENITO
San Benito nació de familia rica en
Nursia, Italia, en el año 480. Fue
enviado a Roma para estudiar la
retórica y la filosofía. Desilusionado
de la vida en la gran ciudad, se
retiró a Enfide (la actual Affile),
para dedicarse al estudio y practicar una vida de rigurosa disciplina
ascética. No satisfecho de esa relativa soledad, a los 20 años se fue al monte Subiaco bajo la guía de un ermitaño y viviendo en una
cueva. Tres años después se fue con los monjes
de Vicovaro. No duró allí mucho ya que lo eligieron prior pero después trataron de envenenarlo
por la disciplina que les exigía. Con un grupo de
jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, fundo su
primer monasterio en en la montaña de Cassino
en 529. Fundó numerosos monasterios, centros
de formación y cultura capaces de propagar la fe
en tiempos de crisis. Se levantaba a las dos de la
madrugada a rezar los salmos. Pasaba horas
rezando y meditando. Hacia también horas de
trabajo manual, imitando a Jesucristo. Veía el trabajo como algo honroso. Su dieta era vegetariana
y ayunaba diariamente, sin comer nada hasta la
tarde. Recibía a muchos para dirección espiritual. Algunas veces acudía a los pueblos con sus
monjes a predicar. Era famoso por su trato amable con todos. Su gran amor y su fuerza fueron la
Santa Cruz con la que hizo muchos milagros. Fue
un poderoso . Este don para someter a los espíritus malignos lo ejerció utilizando como sacramental la famosa Cruz de San Benito.San Benito predijo el día de su propia muerte, que ocurrió el 21
de marzo del 547. Desde finales del siglo VIII muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el
11 de julio.

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder
generosamente a Cristo y a la parroquia
ayudándonos en la Kermés, por favor
llenen este formulario y pongan lo en la
colecta dominical. Gracias
Nombre ________________________
Adres __________________________
_______________________________
Teléfono _______________________

Ogłoszenia Parafialne
Ewangelia na dzisiejszą Niedzielę
Mk 6, 1-6
Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego
miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy
nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd
On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I
takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I
powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w
swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim
domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł
tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych
położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał

Eucharystyczna współodpowiedzialność
Eucharystia jest wspaniałym znakiem wspólnoty
miłości. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy, bowiem bierzemy z tego samego chleba. Tutaj ludzie uczestniczą
w szczególnej jedności z Chrystusem, w Chrystusie
i pomiędzy sobą. Tutaj Jezus odnawia swoje przymierze.
Ktokolwiek spożywa moje ciało będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam jest moje ciało za życie
świata. Ta chwała jest teraz nie widoczna, ale się
objawi wtedy, kiedy ujrzymy Boga takim, jaki jest.
Wtedy też otrzymamy pełną nagrodę za każdy czyn,
którego dokonaliśmy z miłości do Niego przyczyniając się do budowy królestwa Bożego w sercach
ludzkich poprzez wzajemną miłość i solidarność.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz pierwszy chcemy zorganizować
karnawał parafialny. W związku z tym
zwracamy się z gorącą prośbą do
wszystkich parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest
zaangażowanie wielu osób. Chętnych
prosimy o wypełnienie poniższej formy
i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub
skontaktowanie się z biurem parafialnym.
Nazwisko _______________________
Adres __________________________
_______________________________
Telefon _________________________

09 lipca 2006

Refleksja na dziś
Proroctwo
Kim jest prorok w sensie biblijnym?
Prorok to człowiek napełniony Duchem Bożym, człowiek natchniony.
To ten, który mówi w imieniu Boga.
Mówi pełen mocy Ducha Świętego.
To ten, który jest świadomy, że przekazuje nie swoje orędzie, lecz Słowo Boże, które zostało mu objawione. Prorok to sługa Słowa. Przepowiadanie przyszłych wydarzeń
nie należy zatem do istoty proroctwa, lecz jest jedynie
poświadczeniem autentyczności głoszonego orędzia. Proroctwo w głównej mierze dotyczy teraźniejszości. Jest
objawieniem woli Bożej. „Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie
mówił. Powiedział mi: (...) posyłam cię do nich, abyś im
powiedział: Tak mówi Pan Bóg” (Ez 2,2 n).
Jaki jest cel proroctwa? Prorok Starego Przymierza objawiał Słowo Boże, które było nośnikiem woli Bożej. Proroctwo uczyło i wyjaśniało. W centrum Starego Przymierza znajdował się Dekalog — dziesięcioro przykazań.
Wielu ludzi pytało, jak żyć tymi przykazaniami, jak je
realizować: „Powiedz, co mamy czynić”. Przekazując
Słowo Boże, prorok ostrzegał przed wypaczeniem ducha
przykazań i uczył, jak pełnić w konkretnej życiowej sytuacji wolę Bożą zawartą w przykazaniach. Prorok Nowego
Przymierza wyjaśnia natomiast, jak realizować w życiu
przykazanie miłości, które stoi w centrum Nowego Przymierza. Proroctwo staje się światłem i umocnieniem. Objawiając wolę Bożą w stosunku do konkretnej sytuacji,
wskazuje ono drogę, którą ma kroczyć chrześcijanin. Całe
Pismo jest mową prorocką. Nie jest ono do prywatnego
wyjaśniania. Jego autentyczność potwierdza Kościół.

Patron tygodnia
Św. Benedykt urodził się w Nursji
w Umbrii, części Italii leżącej ok.
100-150 km na północ od Rzymu,
zapewne ok. 480 r., w zamożnej
chrześcijańskiej rodzinie, która
zapewniła mu odpowiednie wykształcenie na miejscu, a potem wysłała na dalsze
studia do Rzymu. Jednak atmosfera panująca w mieście w trudnych czasach przemian, po upadku Cesarstwa Zachodniego, kiedy zagrażały najazdy barbarzyńców i wielu młodych ludzi chciało zaczerpnąć z
życia jak najwięcej przyjemności, spowodowała, że
Benedykt postanowił porzucić wszystko i oddać się
wyłącznie życiu religijnemu. Początkowo był pustelnikiem w grocie koło Subiaco. Otrzymał habit od
mnicha Romana z pobliskiego klasztoru.
Nauczał prawd wiary żyjących w pobliżu pasterzy.
Kiedy zaczęły się rozpowszechniać wieści o jego
świętym życiu, wspólnota mnichów, którą tradycja
umieszcza w niedalekim Vicovaro, poprosiła go, by
został jej przełożonym. Mnisi nie chcieli jednak poddać się jego wymaganiom, by konsekwentnie zachowywać przyjęte zwyczaje. Próbowano nawet go
otruć, zatem opuścił to miejsce. Napływ uczniów
skłonił go do założenia dla nich dwunastu małych
klasztorów, nad którymi czuwał, zajmując się głównie przygotowywaniem kandydatów. Wrogie nastawienie pobliskiego kapłana spowodowało, że przeniósł się, prawdopodobnie ok. 529 r., na górę Cassino,
gdzie zbudował klasztor i napisał Regułę.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Pierwszy Parafialny Karnawał
W dniach od 24-go do 27-go
sierpnia po raz pierwszy chcemy
zorganizować Karnawał Parafialny. W związku z tym zwracamy
się z gorącą prośbą do wszystkich parafian o
pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych
prosimy o wypełnienie formy, która znajduje
się w biuletynie, i wrzucenie jej na niedzielną
kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym. Ponadto zachęcamy wszystkich parafian, a także „sympatyków” naszej parafii do
nabywania losów na loterię, która będzie podczas tego festiwalu. Do parfian informacja została wysłana pocztą, a sympatycy mogą losy
nabywać wychodząc z Kościoła u Pana Andrze-

ja lub w biurze parafialnym. Każdy kto nabędzie taki los w cenie $10 (oczywiście zachęca-

my, by nabywać więcej losów, bo wtedy szansa
wygranej jest większa), tym samym przyczyni

się do wsparcia naszej parafii, która bez Was
Kochani po prostu przestanie istnieć.
Jednocześnie zachęcamy już dziś, aby tak zorganizować sobie czas w/w terminie, tzn. od 24go do 27-go sierpnia, by całymi rodzinami
wziąć udział w tym Karnawale. Zaproście
swoich znajomych i przyjaciół, bo atrakcji będzie bardzo dużo. Od różnorakich „karuzel”
począwszy, przez różne sklepiki, na „małej gastronomii”
skończywszy.
Niech nikogo z Was nie zabraknie.
Serdecznie zapraszamy.

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.

CHURCH NAME & NUMBER —
Saint Mary of Czestochowa

#512199

ADDRESS —
3010 South 48th Court
Cicero, IL 60804
PHONE —
708-652-0948
CONTACT PERSON —
Fr. Waldemar Wieladek ext. 27 or Father Radek Jaszczuk CSsR ext 28
SOFTWARE —
Microsoft Publisher 2003
Adobe Acrobat 7.0
PRINTER —
HP Laserjet 6P
NUMBER OF PAGES SENT —

2, 3, 4, 5, 6, 7
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