St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948 Fax. 708-652-0646

Website: www.stmaryofczestochowa.org
E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Office Hours: Monday through Friday - 9:00 AM to 5:00 PM

Thirty-third Sunday in Ordinary Time
November 19, 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:

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

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)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Fourth Saturday
7:00 – 8:00 PM (Polish)

Sr. Magdalene Kabat - Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-484-2640
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

Devotions:

Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Every Wednesday
The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
8:30 AM - 7:00 PM

Sophie Schultz - SPRED

7:00 PM Prayer Group-Adoration
(Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour
(English)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration
(English)
Every Fourth Saturday
7:00 PM Prayer Vigil (Polish)

Social Center

Parish School

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

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

E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

E-mail:

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.
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
November 19, Thirty-third Sunday in Ordinary Time
7:30 †Helen Natonski (Marcy & Ben)
9:00 St. Mary’s Choir
†Adolph & Joan Biegon (family)
†Albert Kubistol (anniv., Roseann & Bernice)
†Wanda Glowacki (G. & W. Godun)
†Judy Enda (family)
10:30 †Za zmarłych, których imiona zostały zapisane w
wypominkach.
†John Wojdula (Stella Wojdula & Family)
†Janusz Ślęzak
†Andrzej Gil
†Janusz Ślęzak
†Maria Kalicka
†Bożena Krztoń
†Ryszard Łopaciuch (5 rocz. śm)
12:30 Presentación de 3 años de Fatima Redon
Presentación de 3 años de Pablo Bedolla Ortiz
Bendición para Octavio Arroyo en sus cumpleaños
†Adolfo González (8 años aniversario, Irma
González)
†José Romero (Alberto Romero y María Romero)
5:00 †Paula Alvarez ( Claudia Mendoza)
7:00 O zdrowie i bł. Boże dla Jerzego w dniu urodzin
November 20, Monday, Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Vernie C. Micnerski (daughter-in-law)
November 21, Tuesday, Presentation of the Blessed Virgin
Mary
7:00 †Ivge Rouch (Eleanor Alexander)
8:00 †Verny C. Micnerski (Millie)
November 22, Wednesday, Cecilia, virgin, martyr
7:00 For the health of Andrzej Figus
8:00 †Anthony Pikul (Stacia)
November 23, Thursday, USA Thanksgiving Day
9:00 †Edward Natonski (Son-Lawry)
Non-perishable food collection
November 24, Friday, Andrew Dung Lac, priest &
companions, martyrs
7:00 For the health of Andrzej Figus
8:00 †Florence Przewoznik (family)
November 25, Saturday, Catherine of Alexandria, virgin &
martyr
8:00 †Victoria Smulter (Lottie Smulter)
11:00 Quinceañera - Katharina Gonzales
1:00 Quinceañera - Alyssa Garza:
3:00 Quinceañera - Jessica Marie Ruan
5:00 †Josephine Heklowski (Laurene)
†Joseph Stolarski (Martha)
†Victoria & John Smulter (daughter-in-law)
5:00 †Clara Beckman - anniv. (niece)

†Frances Morales (family)
†Katarzyna Soltys (Maria Sudot)
7PM Polish Vigil
November 26, Sunday, Solemnity of Christ the King
7:30 †Richard Pusateri (friend)
9:00 For the health of Jerry Rice (Janey Rice)
†Anna Bortnik (friends & family)
†Juan Aguilera (family)
10:30 Ku czci Chrystusa Króla od Straży Honorowej
przy Parafii św. Daniela
†Za zmarłych, których imiona zostały zapisane w
wypominkach
†Anthony Poplawski (Hattie & Laura Dobroszczyk)
†Janusz Ślęzak
†Andrzej Gil
†Antoni Skwarek
†Katarzyna Skwarek
†Janusz Ślęzak
12:30 †Pedro Guzman (Eduardo Guzman)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Robert Christ (Carolyn Paida
Sophie Nowicki (Carolyn Paida
Annette Hodorowicz (Carolyn Paida)
†John Paida (Carolyn Paida)
†Lucille Kula (Carolyn Paida)
†Michael Paida (Carolyn Paida)
†Za dusze w czyśćcu cierpiące
Lector Schedule
Saturday, November 25, 2006
5PM Marissa Martinez, Sister Magdalene
Sunday, November 26, 2006
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Nicole Perez
10:30 Andrzej Szudziński, Rafał Bielobradek
12:30 Martin Duran, Carmen Soto
Linda Ramirez, Maria Rodriguez
5:00 Leovardo Garcia, Jessica Cervantes
Linda Ramirez
7:00 Aldona Dziekońska

Eucharistic Ministers
Saturday, November 25, 2006
5PM
Jean Yunker, Georgia Czarnecki,
Sunday, November 19, 2006
7:30
Frank Urban, Ed Hennessy
9:00
Christine Zaragoza, Myra Rodriguez
Raphael Ayala, John Kulaga
Joanne & Larry Napoletano
10:30
Priests & Polish ministers
12:30
Mariana Garcia, Irene Saldana
5:00
Margarita Morales, Maria Cruz Rodriguez
7:00
Priests

We Welcome in Baptism…
Alexandria Evalina Sowinski
Eternal Rest……

Stephanie Heck
May God who called you take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collections November 12, 2006

PARISH ANNUAL WIGILIA
St. Mary’s annual Wigilia Dinner
will be held on Sunday, December
3, 2006 at the European Chalet,
5445 S. Harlem Avenue in Chicago, IL. The celebration will begin with an
11:00am Mass followed by dinner, entertainment
and dancing. Adult tickets arer $30 per person
and tickets for children 3 to 12 yrs. are $15 per
child. Tickets are available this weekend, after all
Masses. Tickets are also available at the rectory
during office hours from 9am to 5pm. There are
just two weeks left to purchase tickets! Please
contact Karen or Kim Tross at (708) 656-3472
for more information about this event.

ST. Mary of Czestochowa Parish
(Charitable Giving Incentives)
If you are 70 1/2 and over and are receiving a
TAXABLE IRA distribution then you can deduct
up to $100,000 as a qualified charitable distribution so long as the amount you deduct would
have been included in gross income anyway without the donation. These donations can be
any amount of money up to the limit. Please
consider your parish for a donation of this type.
Your donation could also save you a large sum
of money at Tax Time. Legislation has this incentive terminating in December of 2007.
Contact: Larry Gillette (773-284-2749) for more
information,
Catholic Campaign for Human Development
The second collection taken up this weekend for
the Catholic Campaign for Human Development
empowers the poor by funding organizations that:
► Decrease youth violence
► Increase access to affordable housing
► Advocate for the rights of seniors, workers,
migrants, and people with disabilities.
Your generosity toward this worthy cause is much
appreciated!

A Neighborhood Watch meeting is scheduled to
be held at Woodbine School on Tuesday, November 21st. This meeting will begin at 6:30pm.

Please remember your parish in your bequest!

11/11

5:00PM

$601.00

11/12

7:30AM

$511.00

9:00AM

$905.00

10:30AM $1,421.00
12:30PM $1,151.00
5:00PM

$411.00

7:00PM

$262.00

TOTAL $5,262.00
Children’s collection

$262.19

Our Weekly Offering -YOUR GIFT TO GOD!

Budgeted Weekly ------------- $10,837.00
Amount Collected --------------- $5,262.00
Variance ------------------- -----(-$5,575.00)
Shortfall to date: -----------------$(-27,822)

“Each one should give, then, as he has decided, not with
regret or out of a sense of duty; for God loves the one who
gives gladly. And God is able to give you more than you
need, so that you will always have all you need for yourselves and more than enough for every cause.” (2Cor 9:7-8)
EUCHARISTIC ADORATION
Our Lord, Jesus Christ invites you to visit
with Him on Wednesdays in our Church.
Exposition of the Blessed Sacrament
takes place after the 8am Mass until
7PM. There are so many “ills” in our
world - the war, abortion, dysfunctional
families, abused children and elderly
people and in addition, our own personal
intentions that our prayers can help to cure! Make some time
on Wednesdays to visit Our Lord in Blessed Sacrament!

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
Sam Cmunt
Robert DeDera
Anthony Falco
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Doris Ludvik
Royden Martin
Ann Monczynski
Albina Mozdzien

Baby Kenneth Quiroz
Ann Sak
Lucy Santiago
Gina Somoza
Anna Lauren Swade
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Adam Urban
Anton Urban
Loretta Wachowicz
Roman Wojcik
Frances Wojdula
Cecilia Ziegler
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
Interested in making a stock donation?
The 2006 tax year is coming to an end soon. If you
are interested in making a stock donation to St.
Mary of Czestochowa Parish, please contact Larry
Gilette at (773) 284-2749 for more details.
St. Mary’s School News
As we approach the end of the
calendar year as well as 111
years of dynamic Catholic education, many activities and events
are planned. We welcome all
parishioners to join us.
► A four day benefit Buffet breakfast (2/3 of the
proceeds will be given to our school) at the Xnipec
Restaurant located at 5135 W. 25th Street on November 17th, 18th, 25th and 26th. The breakfast
will be served from 9am to 11:30am. Tickets are $8
and can be purchased at the school office or $10 if
purchased at the restaurant.
► Family Mass on Saturday, December 2nd featuring our Children’s choir and students from the 4th
grade as lectors. After the Mass, tickets for the
Giant Christmas Cash Raffle will be sold for $5
each. Raffle prizes: 1st Prize, $1,000; two $500
prizes: and three $100 prizes for a total of $2,300.
► An Advent prayer service at 1:45pm on Tuesday,
December 5th with the Archdiocesan School Improvement Visiting Team present, will be held in
the Church..
► The Christmas Cash Raffle drawing will take place
on Tuesday, December 19th at 11am in Makuch
Hall.
Your participation in the Breakfast Buffet and Christmas Raffle to support our school will be greatly appreciated.

THE ARCHDIOCESE OF CHICAGO A JOURNEY
OF FAITH is beautiful book which traces the history and growth of the Archdiocese. Colored photographs of the interior and exterior of each church
are accompanied by a brief description of each
parish in the city of Chicago and the suburbs. For
those who have placed orders your copies are
ready for pickup at the rectory. Two extra copies
are available. The cost per book is $35.

RELIGIOUS EDUCATION
The next Religious Education class
will be held on Saturday , December
2, 2006. Classes will begin at
8:00am and dismissal is at 10:00am.

November 19, 2006
Liturgy of the Word…..

“Those who lead others to justice will shine like
stars.” (Daniel 12: 1-3)
“By one offering, Christ has made perfect forever
those who are being consecrated.” (Hebrews 10:1114,18)
“No one knows the day or the hour.” (Mark 13:24-32)
Today’s scriptures are filled with imagery of the end
of time, when Christ comes again in glory. As we
listen to these words, let us ask God to keep us vigilant, always prepared to welcome the Lord Jesus into
our hearts at every moment of every day.
A Thanksgiving Prayer
We give thanks for the pleasure
Of gathering together for this occasion.
We give thanks for this food
Prepared by loving hands.
We give thanks for life,
The freedom to enjoy it all
And all other blessings.
As we partake of this food,
We pray for health and strength
To carry on and try to live as You would have us.
This we ask in the name of Christ, our Heavenly Father.
Amen.

If you have placed an order for the school’s Chicago Chocolate Candy Drive, please remember to
pick up your order on Thursday, November 16th
between 2pm and 3pm in Makuch Hall. Many
thanks to all who supported this school fundraiser!
MARKET DAY
There is still time to get your Market Day order in.
When you spend $50 you will get 1 free box of Fannie
May Trinidads! Orders are due by in School by Tuesday, November 21st. Or you can place an order online
@ www.marketday.com. Until NOON on Monday, November 27th. Your support of our Market Day Program
is appreciated!

Bethlehem Gifts
On the weekend of December 9th and 10th a display
of religious handmade gifts brought directly from
Christian artists in the Holy Land will be available in
our church after all Masses. The sale of these items
will generate income to help over 200 Christian families to maintain their status and presence in Bethlehem, the place of the birth of our Savior Jesus Christ.
The Catholic New World of the Archdiocese of Chicago
cordially invites You to join the Most Reverend Gustavo
Garcia-Siller, M.Sp.S, Auxiliary Bishop of Chicago, on an 11
day Pilgrimage to Spain (March 18-28). The cost is $2,599
before 12/8 or $2,699 thereafter. Brochures about this trip
are available in the vestibule of the church or call Pentecost
Tours, Inc. @ (800) 713-9800 for more information.

Anuncios Parroquiales
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
En aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará
su resplandor, las estrellas caerán del cielo,
los ejércitos celestes temblaran. Entonces
verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los
ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos del extremo de la tierra al extremo
del cielo. Aprended lo que os enseña la
higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y
brotan las yemas, sabéis que la primavera
está cerca, a la puerta. Os aseguro que no
pasará esta generación antes que todo se
cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el
Padre.
Mc 13, 24 – 32

La cena de Vigilia Navideña en nuestra
Parroquia
El día 3 de diciembre de 2006 en Chalet
Europeo 5445 S. Harlem Ave. Chicago, IL.,
a horas 11:00 de la mañana. Vamos a
celebrar la Misa y después una cena, baile y
hospitalidad. Precios del Boleto: adultos $30.00 y niños (de 3 a 12 años) - $15.00.
Los boletos estarán disponibles para la venta
después de todas las Misas de este fin de
semana en la entrada de iglesia. Los boletos
también estarán disponibles en la oficina
durante horas de oficina - de lunes a viernes
(de 9AM a 5PM). Karen o Kim Tross
contestara a sus preguntas: (708) 656-3472
Invitamos cordialmente a participar en la Novena de Virgen de Guadalupe. La novena empezara el día 3 de diciembre y va a terminar con la
Fiesta de la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre.
Cada día de la novena vamos
a rezar el rosario y celebrar la Misa con el sermón. Para esta novena fue invitado P. Jacinto
Bialas - Misionero Redentorista de Argentina.

Información sobre Clases
de Religión (CCD)
Las próximas clases serán el Sábado 2
de Diciembre de 2006 a horas 8:00 AM

19 de Noviembre de 2006
Validez de "la Confesión"
El no arrepentirse de algún pecado o no
tener propósito de enmendarse impide recibir el Sacramento de la penitencia y por
consiguiente la recepción de la Sagrada
Eucaristía, por ejemplo: Quien tiene relaciones sexuales fuera del Sacramento del
Matrimonio (homosexuales, solteros,
unión libre, matrimonio civil...). Las parejas casadas solamente por lo civil, porque
viven en fornicación o en adulterio si alguno o ambos son casados con otra persona,
ya que la promesa del hombre hecha ante
Nuestro Señor al cónyuge es sagrada, la
Iglesia no concede divorcio, estudia los
casos y determina la validez o nulidad del
Sacramento según las circunstancias.
Quien utiliza anticonceptivos para planificar (incluso quien se hizo la vasectomía,
se ligó o consintió que su cónyuge lo
hiciera). De acuerdo a varios artículos del
Catecismo de la Iglesia Católica, ningún
sacerdote puede dar permiso para utilizar
un método anticonceptivo para planificar.
¿Qué es la Excomunión?
Ciertos pecados particularmente graves
están sancionados con la pena de la excomunión, que es la pena eclesiástica más
severa e impide la recepción de sacramentos y cuya absolución, solo puede ser concedida por el Papa, el obispo del lugar, o
sacerdotes autorizados. (Catecismo art.
1463) Ejemplo: Quien procura o coopera
en un aborto, si éste se produce, incurre en
excomunión latae sententiae, incurre ipso
facto. (Catecismo art. 2272)
Día de Dar Gracias
23 de Noviembre
Habrá un a Misa el jueves
23 de Noviembre a las
9:00 AM para celebrar el
Día de Dar Gracias. Pedimos a todos Ustedes que
traigan una lata de comida que no se eche a
perder tales como: vegetales, frutas, arroz y
frijoles leche en polvo. Les pedimos a todos
que den estas ofrendas en la misa de 9:00
A.M. Si no puede traer una lata, donación
monetaria es también agradecida.

Ogłoszenia Parafialne
XXXIII Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni,
po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da
swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce
na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z
wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i
zbierze swoich wybranych z czterech stron świata,
od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa
figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że
to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w
niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Mk 13,24-32
Wypominki
W każdą niedzielę miesiąca listopada przed Mszą Świętą o
godzinie 10.30 są czytane „wypominki” za dusze śp. zmarłych
naszych krewnych, przyjaciół, dobroczyńców i znajomych.

Zapraszamy również wszystkie dzieci lubiące śpiewać na próby naszego chórku dziecięcego, które odbywają się w każdy wtorek
o godzinie 6:30 wieczorem w Sali Ks. Makucha. Próby prowadzi nasz dyrektor muzyczny doświadczony w pracy z dziećmi Pan Witold Socha. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy.

Kolacja Wigilijna w naszej parafii odbędzie się w
Niedziele 3 grudnia 2006
w Europen Chalet przy
5445 S. Harlem Ave.,Chicago, IL. 60638.
Kolacja wigilijna rozpocznie się Msza Święta o
godzinie 11:00 rano.
Atrakcje: Tradycyjna polska kolacja i tańce: Cena
biletów: dorośli - $30.00, dzieci (od 3 do 12 lat) $15.00, po więcej informacji prosimy dzwonić do
Karen lub Kim na numer 1(708) 656-3472. Bilety
można nabyć przy wyjściu z kościoła
8-DNIOWA PIELGRZYMKA DO GUADALUPE
POD PRZEWODNICTWEM
O. TOMASZA ZIELIŃSKIEGO - REDEMPTORYSTY
(8-15 GRUDNIA 2006)
Cena $1095 obejmuje: Przelot bezpośredni z Chicago do
Mexico City i z Acapulco do Chicago liniami " American Arlines". Zakwaterowanie w hotelach - pokoje dwuosobowe z łazienką (istnieje możliwość dopłaty do pokoju l-osobowego ). Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Opiekę polskojęzycznego pilota- przewodnika na
całej trasie i przewodników lokalnych. Transport klimatyzowanym autobusem. Miejscówki na główną Msze Św.
dnia 12 grudnia w Bazylice.
Po bliższe informacje prosimy dzwonie do biura Św.
Krzysztofa - tel. 708 669 1981 tel. 708 373 1333
4738 N Harlem, Harwood Hts, IL 60706

19 listopada 2006
CO KAŻDY PENITENT
WIEDZIEĆ POWINIEN?
Skąd wzięła się władza odpuszczania grzechów?
Została ona nadana przez Jezusa Chrystusa Apostołom i ich następcom. „A Jezus znowu rzekł do nich:
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
są im zatrzymane.” (J 20,21-23)
Na czym polega tajemnica spowiedzi?
Kapłan wysłuchujący spowiedzi penitenta zobowiązany jest do zachowania w całkowitej tajemnicy treści wszystkiego co od niego usłyszał. Tajemnica spowiedzi pozwala na szczere i owocne przeżycie sakramentu pokuty i pojednania.
Jak często się spowiadać?
Nie istnieją uniwersalne reguły, ustalające częstotliwość spowiedzi. Przykazanie kościelne nakazuje, by
spowiadać się przynajmniej raz w roku w Okresie
Wielkanocnym. Zaleca się natomiast, by uczestniczyć w tym sakramencie przynajmniej raz w miesiącu.
Czy dopuszcza się wypadki w których kapłan może odmówić udzielenia rozgrzeszenia?
Najczęstszym wypadkiem, w którym tak się dzieje,
jest brak autentycznego żalu za grzechy i woli poprawy ze strony penitenta. Są również grzechy, których
odpuszczenie zarezerwowane jest biskupowi diecezjalnemu a nawet Stolicy Apostolskiej.
Święto
Dziękczynienia
Wszyscy mieszkający w
Stanach Zjednoczonych
wiedzą, że ”Thanksgiving
Day” jest to Święto Dziękczynienia. Przypada ono w
tym roku w czwartek 23-go listopada. Z tej okazji
celebrowana będzie w naszym kościele jedna uroczysta Msza św. o godz. 9-ej z rana. Prosimy wszystkich
o przyniesienie konserwowanej żywności, którą będziemy składać przed ołtarzem przed złożeniem darów. Żywność tę później będziemy rozdzielać dla
ubogich.

Donacje
Chcielibyśmy poinformować że jeśli ktoś
jest w wieku siedemdziesięciu i pół roku
lub starszy i otrzymuje opodatkowane
IRA tzw. „Taxable IRA distribution” może w pełni odpisać od podatków charytatywną donację do $100,000. Jest to możliwe o ile ta suma jest
dodana do dochodu całkowitego na formie podatkowej. Donacja ta może być wielokrotna o ile nie przekracza limitu $ 100,000.
Chcielibyśmy przez to zaprosić aby państwo wzięli to
pod uwagę przy składaniu donacji dla naszej parafii
Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero.
Jest to możliwe do uczynienia jedynie przed 31 grudnia 2007 roku. Osoby zainteresowane prosimy o
skontaktowanie się z Panią Anną Zięba pod numer
telefonu: (773)-284-2749.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem
dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej parafii po
Mszy św. o godz. 10.30
odbywa się kurs przygotowujący rodziców i
chrzestnych do chrztu
dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w naszej
parafii są proszone o zgłoszenie się na ten kurs
prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać,
aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej półtora miesiąca prze chrztem. (Aby
uczestniczyć w kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy
tam bardzo ciekawe artykuły na temat życia
kościoła w Polsce także naszej Archidiecezji.
Czytając ten tygodnik a także inne publikacje np.
„Różaniec”, „Anioł stróż”, „Rodzina Radia Maryja”
pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i
Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana
przez naszą Archidiecezję Chicago

Czuwanie nocne
W najbliższą sobotę, 25 listopada odbędzie się jak co
miesiąc czuwanie nocne w naszym kościele Matki Bożej
Częstochowskiej. Rozpoczęcie czuwania o godz. 7:00
wieczorem. W programie czuwania m.in. nabożeństwo
Drogi Krzyżowej, Różaniec oraz ok. 9:30 wieczorem
Msza św. Podczas czuwania będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

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.

