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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 30, 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)

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

Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)

Alois Theis - School Principal
E-mail: principal@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)

Jessica Navarro - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)

Gabriela Garcia - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@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)

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-484-2640
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

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)

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
Sunday, July 30, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Sylvia Szymanski (Eleanor Alexander)
9:00 †Ed Kandl (Leo & Virginia Panek)
10:30 Members of the Lacki family (Mae Ciotuszynski)
Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Barbary i
Zbigniewa Nowak w 29-ą rocz. śłubu)
O Boże bł. w 60-ą rocz. ślubu dla Jana i Marianny
Mazurczak
O Boże bł i potrzebne łaski w 30-ą rocz. ślubu dla
Marii i Franciszka
†Feliks Nowakowski
†Edward Ptak (w 1 rocz. śm.)
†Franciszek Jozwiak
†Andrzej Gil
†Aniela Kut (Stefania Pieko)
†Kazimierz Kut (Stefania Pieko)
Elżbieta i Mirosław Pajor(1 rocz. ślubu)
12:30 †Socorro Díaz (Araceli Díaz)
5PM Por los feligreses
7PM Dziękczynna za szczęśliwe ocalenie Natalii
†Maria Szczepaniak (15-a rocz. śm.)
Monday, July 31, Ignatius of Loyola
7:00 Holy Souls listed in Book of Remembrance
8:00 †Mary Jean Just
Tuesday, August 1, Alphonsus Liguori, bishop & doctor
7:00 †Family of Walenty Mazur
8:00 †Rose Zimowski (George Pawlak)
Wednesday, August 2, Eusebius, bishop
7:00 Parishioners
8:00 †Helen Natonski (Mr. & Mrs. Lou Maspropietro
Thursday, August 3, Weekday
7:00 Holy Souls listed in Book of Remembrance
8:00 †Anna Kempa (Michelle)
Friday, August 4, John Mary Vianney, priest
7:00 Parishioners
8:00 Holy Souls listed in Book of Remembrance
8:30 First Friday - Adoration
3PM Quincenera - Melissa M. Avila
7PM Polish Mass
Saturday, August 5, Dedication of St. Mary Major
8:00 Parishioners
8:30 First Saturday Adoration
11:00 Wedding: Katarzyna Tomczyk & Jozef Guzy
1:00 Quinceñera - Emily Diaz
3:00 Wedding: Anna Aryndarska-Alvizu & Krzysztof
Slysz
5PM Inez Sandoval (children)
Eileen Maticka (Seniors’ Club)
Sunday, August 6, Transfiguration of the Lord
7:30 †Helen Natonski (Richard & Mary Kozerski)
†Patricia Daly (Mrs. & Mrs. Tom Dutkiewicz)
9:00 Daniel Towne (Birthday - Marcela Garcia)

10:30

12:30

5PM
7PM

†William & Lottie Vergulak (family)
†John Kempa (Michelle)
†Anna H. Jakes
Rosary Confraternity
†Edward Ptak (w 1 rocz. śm. - żona, dzieci, wnuk)
†Feliks Nowakowski
†Józef Dygdoń
†Anddrzej Gil
†Franciszek Jożwiak
†Henryk Surel
Araceli Andrade (Presentación - 3 años)
Alfonso Gerarda Naula (Presentación 3 años)
†Socorro Diaz (Araceli Diaz)
†Eliza Muñoz (Irene Magana)
Por los feligreses
Parishioners

Lector Schedule
Saturday, August 5, 2006
5PM Joseph Graham,
Marissa Martinez
Sunday, August 6, 2006
7:30 John Kociolko,
9:00 Isabel Jaramillo, Kim Tross
10:30 Rafał Bielobradek, Janusz Ślezak
12:30 Juana Salas, Marisol Ortiz
Carmen Soto, Linda Ramirez
5:00 Norma Rodriguez, Linda Ramirez
Leovardo Garcia
7:00 Aldona Dziekonska
Eucharistic Ministers
Saturday, August 5, 2006
5PM
Dorothy Tetlak
Joanne Napoletano
Sunday, August 6, 2006
7:30
Priest
9:00
Christine Zaragoza, Raphael Ayala
Myra Rodriguez, Frank Urban
Georgia Czarnecki, Larry Napoletano
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. Katarzyna Tomczyk & Jozef Guzy
III. Anna Aryndarska-Alvizu & Krzysztof Slysz
II. Malgorzata Wnek & Janusz Stoch
II. Beata Bator & Pawel Stachura
I Malgorzata Bryniarska & Bartomiej Gal
I Katarzyna Zajac & Dariusz Kogut
I Ana Belen Estrada & Santos Gonzalez

We welcome in Batism…..
Daniel Krzesinski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collections July 23, 2006
7/22

5:00PM

$522.00

7/23

7:30AM

$569.00

9:00AM

$799.00

SUMMERFEST/CARNIVALMEETING
On Thursday, August 3rd a general
meeting will be held in Makuch Hall at
7PM for all who volunteered to help at the carnival.
More volunteers are needed and your help will be
greatly appreciated. This is a very important meeting so
that we can plan for our parish carnival ! Please attend.

10:30AM $1,342.00
12:30PM

$906.00

5:00PM

$197.00

7:00PM

$143.00

TOTAL $4,478.00
Summer Certification Courses for Catechists:
TOPIC: “LITURGY”
Presenter: Rev. Santos – pastor of St. Odilo
9am to 4pm
Saturday, August 5, 2006
Board Room of the Berwyn Public Library
2701 South Harlem
Berwyn, IL 60402
TOPIC: “PRAYER”
Presenter: Dorothy Gorss – St. Leonard Parish
9am to 4pm
Saturday, August 19, 2006
Same location as above
To register for the above courses, please call the rectory at 708-6520948, Ext. 20 or call Mary Warchol at 708-652-4548.

SUMMER CARNIVAL AND PARISH
RAFFLE
Our parish carnival dates are scheduled for
Thursday, August 24th through Sunday,
August 27th. The carnival will be held on
the grounds located at 34th and Laramie
through the courtesy of our Town of Cicero officials. All parishioners should have received the mailing from our parish which included the parish raffle book. There is still ample time to sell/
purchase the raffle book which includes 10 tickets @ $10 each.
The entire raffle book sells for $100. Sold raffle books and payment can be placed in the collection baskets; brought to the
rectory, or sent by mail to the rectory address. (Please make
checks payable to St. Mary of Czestochowa Parish.) The raffle
will only be successful if we receive 100% cooperation from all of
our parishioners! If you can help at the carnival, please complete
the form below and return it to the rectory as soon as possible.
Your cooperation is much appreciated!

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.)

Pope John Paul II on Eucharistic
Adoration:
“Worship given to the Trinity….must
fill our churches outside of the timetable of Masses.” He went on to say that
“Adoration of Christ in this sacrament
of love must find expression in various forms of
Eucharistic devotion…Let us be generous with our
time in going to meet him in adoration and in contemplation that is full of faith.”(Dominicae Cenae,3)
Adoration of the Blessed Sacrament takes place in
our parish church every Wednesday beginning at
8:30am until 7pm. When you visit Jesus in the
Blessed Sacrament ask him to reveal himself to you
and listen for his still, small voice in your heart. You
will leave your time with him strengthened. Any time
that you go out of your way to visit Jesus in the
Blessed Sacrament you will be blessed.!

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS

Please call the rectory office to add or
delete names from the list.

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

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

St. Mary’s Parish News
DISCIPLES AS STEWARDS
A disciple is a follower of Our
Lord Jesus Christ. As members
of the Church, Jesus calls us to
be disciples. This has astonishing implications:
1) Mature disciples make a conscious decision to follow Jesus,
no matter what the cost.
2) Christian disciples experience conversion – life-shaping
changes of mind and heart – and commit their very selves
to the Lord.
3) Christian stewards respond in a particular way to the call
to be a disciple.
Stewardship has the power to shape and mold our understanding of our lives and the way in which we live.
Jesus’ disciples and Christian stewards recognize God as
the origin of life, Giver of freedom, and Source of all things.
We are grateful for the gifts we have received and are
eager to use them to show our love for God and for one
another. We look to the life and teaching of Jesus for guidance in living as Christian stewards.

School News:
School Payment day for the 2006-2007
school year is scheduled for Friday, August 18th from 12pm to 2pm and from
6pm to 8pm in Makuch Hall. Fees to be
paid are as follows: book fee, activity fee,
technology fee, lunch payment, tuition fee,
Parents’ Club dues, and registration fee for the Extended
Day Program. Separate checks for each fee will be much
appreciated.
Registration of new students is available by calling the
school office for an appointment.. Registration packets are
also available at the rectory office.
The new program for three-year olds is becoming very
popular. Other new features planned include a Guidance
program for all grades; a new science curriculum, and a
tutoring program for struggling students. 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. Contact the school office:
708-656-5010 ext. 56 or www.stmaryofczestochowa.org/
school for the required amount for each of the above fees
or for more information about our school.
BENEFIT BANQUET FOR ST. MARY OF
CZESTOCHOWA SCHOOL
All alumni benefactors and friends of St. Mary of Czestochowa
School are invited to a Benefit Banquet and Silent Auction for
the benefit of our parish school. This banquet will be held at
the Skylite West Banquet Hall on Friday evening, October 6,
2006. Tickets will sell for $55 each. During this Banquet we will
honor the memory of Bishop Aloysius Wcislo, a former graduate of St. Mary of Czestochowa School. Bishop Wcislo served
in the Green Bay, Wisconsin diocese as its bishop for many
years. The Most Rev. Bishop Morneau, from the Green Bay
Diocese has accepted our invitation to be the guest speaker
for the evening. For ticket information and to donate prizes for
the Silent Auction, please call the school office at (708) 6565010. More information about the banquet will be forthcoming

July 30, 2006
Sunday, July 30
John 6-1-15
Did you ever think that Jesus could
have let the crowd make him their king
after he multiplied the loaves and fishes?
After all, that’s what they wanted to do.
But Jesus chose otherwise. He chose to

be humble.
What can we learn from Jesus in regard to humility? In today’s second reading, Paul writes, “Lead a life worthy of the
calling to which you have been called.” As inspiring as these
words are, we all tend to reduce this invitation to specific points
of action: I have to do this good thing and I have to avoid that
temptation. But this all a matter of human striving and doesn’t
necessarily lead to humility.
True humility means trying to avoid building ourselves up in
the eyes of others. It means trying not to negatively judge other
people or bring them down in hopes of elevating ourselves. Yet
even striving to be humble can lead us to prop ourselves up.
“Look how humble she/he is!” How ironic that what we hope for
we do not do and what we hope to avoid, we do!
So personal striving, as valuable as it is, has its limitations.
How can we ever learn from Jesus how to be meek and humble of heart? The answer may be found in the way we yield
ourselves to God and let his grace form our minds. When we
allow ourselves to be fed and strengthened by Jesus, grace
multiplies – just as the loaves multiplied when Jesus lifted them
up to his Father. Yielding to the Lord will give us God’s power
to do what we naturally cannot do. This is why Jesus sought
communion with his Father every day, and it is why he urged
us to abide in him as well.
Today, tell Jesus that you want his grace to help you view
yourself a bit more lowly and view others a bit more highly. Tell
him that without grace it is impossible to be humble. Ask him –
over and over again- and watch as he transforms your heart.

Lord, give me the grace to be just as humble as you were the
day you fed the five thousand.”
Taken from: THE WORD AMONG US.

VOLUNTEER TUTORS NEEDED
The Sisters of St. Joseph of La Grange Park are in
need of volunteers for its adult literacy program, School
on Wheels. Tutors are needed to teach one hour per
week from 9am to 2pm or 3pm to 8pm in Cicero,
Hodgkins, Lombard, Summit, Westmont, and Woodridge. Two -day training will be provided from 9am to
2pm on August 28th and 29th and August 30th and
31st. Volunteers must attend one two-day training session. No prior second language skills are needed. For
more information call (708) 354-9200 Ext. 5060, 5085,
or 5037.

NEIGHBORHOOD WATCH MEETING
The next Neighborhood Watch meeting will be
held on Tuesday, August 15, 2006 at the Social
Center. The meeting will begin at 6:30 PM.
The second collection last weekend amounted to
$1,373 in support of our missionaries. Your generosity is much appreciated!
The second collection next weekend (Aug. 5/6) will
be taken up for our Parish Building Fund.

Anuncios Parroquiales
Domingo XVII - Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o
lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto
las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús
subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la
Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo
seguía, le dijo a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él
bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: “Ni doscientos
denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de
pan”. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro,
le dijo: “Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y
dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?” Jesús le
respondió: “Díganle a la gente que se siente”. En aquel lugar había
mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y
después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se
habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo
a sus discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes, para que no se
desperdicien”. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de
los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver
la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: “Este es, en
verdad, el profeta que había de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de
nuevo a la montaña, él solo.
J 6, 1-15

Los discípulos son cristianos corresponsables
Comencemos por ser discípulo o sea, una persona
que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Por ser
miembros de la Iglesia Jesús nos llama a ser discípulos. Esto tiene serias implicaciones:
► Los discípulos maduros hacen una decisión
consciente y firme de seguir a Jesús, sin importarles lo que cueste.
► Los discípulos cristianos tiene una conversión — un cambio de corazón y mente que
afecta toda la vida — y hacen un compromiso con el Señor.
► Los cristianos corresponsables responden de
manera especial al llamado a ser discípulos.
La corresponsabilidad tiene el poder de formar y moldear la manera en que entendemos
nuestra vida y la forma en que la estamos
viviendo.
Los discípulos de Jesús y los cristianos corresponsables reconocen que Dios es el origen de la
vida, el dador de libertad y la fuente de todas las
cosas. Estamos agradecidos por los dones que
hemos recibidos y estamos dispuestos a usarlos de
manera que muestren nuestro amor por Dios y por
el prójimo. Estudiamos la vida y las enseñanzas de
Jesús en busca de una guía para vivir como cristianos corresponsables.

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.

30 de Julio de 2006
San Alfonso de Liguori - 1 de Agosto
San Alfonso nace en Marianella, cerca de Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Primogénito de
una familia más bien grande, perteneciente a la
nobleza napolitana.
En 1723, tras un largo camino de discernimiento,
abandona la carrera del derecho y, a pesar de la
fuerte oposición del padre, se hace seminarista.
Se ordena sacerdote el 21 de diciembre de 1726
cuando
contaba
30
años.
En 1729, Alfonso deja su casa natal y se establece en el Colegio de los Chinos, de Nápoles.
El 9 de noviembre de 1732, Alfonso funda la Congregación del Santísimo
Redentor (CSsR), popularmente conocida como "Los Redentoristas.
La mayor contribución que Alfonso presta a la Iglesia se hace, sin embargo,
en el campo de la teología moral con su obra "Teología Moral". Se trata de
una obra nacida de la experiencia pastoral de Alfonso, de su capacidad de
dar respuesta a las cuestiones prácticas presentadas por los fieles, y de su
contacto diario con los problemas cotidianos de estas gentes. Se opone al
estéril legalismo que ahogaba a la teología y rechaza el estricto rigorismo de
la época, neto producto de una elite de poder. En 1762, a la edad de 66
años, Alfonso fue consagrado obispo de Santa Ágata dei Goti a pesar de
oponerse vivamente a su nombramiento por sentirse demasiado viejo y
enfermo como para dedicarse adecuadamente a su diócesis. En 1775 se le
acepta la renuncia y se retira a la comunidad redentorista de Pagani donde
muere el 1 de agosto de 1787. Es canonizado en 1831, proclamado Doctor
de la Iglesia en 1871 y declarado Patrón de Confesores y Moralistas en
1950.

La Kermés – El Carnaval
El jueves 3 de agosto habrá una
reunión general en Makuch Hall a
horas 7PM para todos que se ofrecieron voluntariamente a ayudar en
el carnaval. Más voluntarios son
necesarios y su ayuda será apreciada grandemente. ¡Esta es una reunión muy importante para poder planear nuestro carnaval de la parroquia! Atienda por favor.
Ya les debieron de llegar los boletos para la
rifa anual de Nuestra Señora de Czestochowa
la rifa se llevará a cabo el 27 de Agosto cada
boleto es por $10. 1er premio $3,000 , 2do
$1,000, 3ro $ 500, 4to $500, 5 de $100 cada
premio. Les pedimos que nos ayuden ya que
con esta rifa podemos sacar suficientes fondos.
Tenemos la esperanza y fe en ustedes que por lo menos nos
ayudaran a comprar un boleto por familia. Los boletos pueden
comprar después de las Misas el día Domingo o en la rectoría
llamando al 708-652-0948 ext 20. Gracias por su ayuda.

LA KERMÉS
Quero ayudar en la Kermés en los siguientes días:
__ 24 de Agosto
__ 26 de Agosto
__ 25 de Agosto
__ 27 de Agosto
Nombre _________________________
Adres____________________________
________________________________
Teléfono _________________________
Por favor ponga formulario en la colecta
dominical. Gracias

Ogłoszenia Parafialne
Ewangelia na dzisiejszą Niedzielę
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim
wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało
się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał,
że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba,
aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział
bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów
nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:
Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom
usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a
liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających,
napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud
uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał
przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go,
aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
J 6,1-15

Odpowiedzialny Chrześcijanin
Przykładem postawy hojności wobec drugiego człowieka jest Matka Boża, która całkowicie poświęciła się dla
Boga nie zatrzymując nic dla siebie. Jej poświęcenie
wypływało z matczynej służby i oddania się Jezusowi
od chwili poczęcia przez dorosłe życie aż do godziny
Jego śmierci. Maryja jest pierwszą, która uwierzyła i
przez to stała się Matką tych, którzy w niej pokładają
ufność jako jej dzieci.
Księga Rodzaju opowiadając o stworzeniu świata mówi, że wszystko, co Bóg stworzył było dobre. Patrząc
na stworzone dobro, Bóg zaufał człowiekowi i dał mu
władzę, aby troszczył się o to, co zostało mu powierzone przez Stwórcę.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zadajmy sobie pytanie:

Czy naprawdę pragniemy zostać uczniami Chrystusa
jak Maryja i być odpowiedzialnymi za powierzone nam
dobra? Jeżeli „tak” to Duch Święty wskaże nam drogę –
drogę która stanie się moją formą służby Chrystusowi.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Chcę pomóc w Karnawale Parafialnym dnia:
__ 24 sierpnia
__ 26 sierpnia
__ 25 sierpnia
__ 27 sierpnia
Nazwisko ___________________
Adres _______________________
____________________________
Telefon______________________
Chętnych prosimy o wypełnienie tej
formy i wrzucenie jej na niedzielną
kolektę lub skontaktowanie się z
biurem parafialnym.

30 lipca 2006

Święty Alfons de Ligurio - 1 sierpnia
Święty Alfons urodził się 27 września 1696 roku w
Marianella, w pobliżu Neapolu. Był pierworodnym
synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty.
Uniwersyteckie studia kończy doktoratem obojga
praw i rozpoczyna karierę adwokacką. W roku 1723,
po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca
karierę adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca,
wstępuje do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia
1726 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa
spędza z bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w
Kolegium Chińczyków, w Neapolu. 9 listopada 1732 roku Alfons zakłada
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (CSsR), zwane popularnie
„Redemptorystami”, którego celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i pisarzem.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest jego Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi na konkretne potrzeby wiernych,
jego codziennego kontaktu ze zwyczajnymi sprawami wiernych. To, co
pisał jest przeciwieństwem bezdusznego legalizmu, którym była przeniknięta współczesna mu teologia. Alfons odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit sprawujących władzę, skrajny rygoryzm,
który według niego zamyka drogę do Ewangelii. Jego zdaniem
„podobnego rygoru nigdy nie nauczał, ani nie praktykował Kościół”.
Alfons podejmuje teologiczną refleksję o wielkości i godności ludzkiej
osoby, o moralnym sumieniu, o ewangelicznym miłosierdziu. W roku
1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata dei Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej godności, ze względu
na swój podeszły wiek i słabe zdrowie, które przeszkadzały mu podjąć
tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku 1775 jego zrzeczenie się
urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca do klasztoru w Pagani, gdzie
umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku 1871, a Patronem Spowiedników i
Moralistów w roku 1950.
Doroczna Loteria Odpustowa
W powiązaniu z Uroczystościami ku czci Matki
Bożej Częstochowskiej, patronki naszej parafii
będziemy mieli również "Doroczną Loterię
Odpustową". Dochód z tej loterii będzie
przeznaczony na religijne wykształcenie i
wychowanie dzieci uczęszczających do naszej
parafialnej szkoły.
Główna wygrana w „Loterii” wynosi $3000,
druga nagroda $1000, trzecia $500, czwarta $500 i piąta - pięć
nagród po $100, oraz trzy dodatkowe nagrody po $100 każda.
Bilety loterii zostały przesłane do parafian pocztą. Jeśli ktoś by nie
otrzymał biletów loterii to prosimy o skontaktowanie się z biurem
parafialnym lub proszę wrzucić dokładny adres z numerem
telefonu do kosza składki niedzielnej, abyśmy w ten sposób tez
mogli wprowadzić poprawki do spisu adresów parafian.
Losowanie nagród będzie w niedzielę 27-go sierpnia. Nieobecni na
losowaniu jeśli wygrają będą powiadomieni drogą telefoniczną.
Każdy, kto nie ma szczęścia w Loterii Stanowej ma ponoć
szczęście w loterii parafialnej.

Wyrusz na spotkanie z Matką!
XIX Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna Chicago — Merrillville wyrusza w sobotę 12 sierpnia.
Aby wziąć udział w pielgrzymce trzeba się
wcześniej zapisać! Chętnych do pielgrzymowania będziemy zapisywać w naszym
kościele M.B. Częstochowskiej w niedziele po Mszy
św. O 10:30AM u Pan Edwarda Borodzińskiego
Pierwszy Piątek Miesiąca
Najbliższy piątek tj. 4 sierpnia będzie pierwszym
piątkiem miesiąca. W tam dniu w szczególny sposób
czcimy Serce Pana Jezusa. Gorąco zachęcamy do
skorzystania z sakramentu pojednania oraz do udziału we Mszy Świętej o godzinie 7-mej wieczorem.

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 Andrzeja lub w biurze
parafialnym. Każdy kto nabędzie taki los w cenie $10

(oczywiście zachęcamy, 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 24-go 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.

WAŻNE ZEBRANIE
W czwartek, 3 sierpnia
odbędzie się zebranie w
Makuch Hall o godzinie
7PM dla wszystkich,
którzy zaofiarowali się
pomóc przy karnawale
parafialnym. Więcej
ochotników tym lepiej, twoja pomoc będzie niezwykle
cenna. To jest bardzo ważne spotkanie, aby zaplanować
nasz karnawał parafialny! Przyjdź czekamy na Ciebie!

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.

