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

First Sunday of Lent
February 25, 2007
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)
Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)
Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 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
Alois Theis - School Principal
E-mail: principal@stmaryofczestochowa.org
Jessica Navarro - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Gabriela Garcia - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
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

Fourth Saturday
7:00 – 8:00 PM (Polish)

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

Devotions:

Sophie Schultz - SPRED

Every Wednesday
The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
8:30 AM - 7:00 PM
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:
school@stmaryofczestochowa.org

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
February 25, First Sunday of Lent
7:30 †Richard Pusateri (friend)
9:00 †Mike Vavrek (family)
Joseph Kocanda - (birthday) Lilly & Tom Kinney)
10:30 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę M.B. dla Anny i Henryka
O Boże bł. I zdrowie dla Barbary Jerzyk
†Janusz Ślęzak
†Karol Weglarz (Zawadka family)
†Marianna Staniszewska (12 rocz. śm.)
†Jan i Honorata Chlopek
†Kazimierz Kokot (33-a rocz, śm.)
†Jan Maturski ( 40-a rocz. śm.)
Gorzkie Żale after Mass
12:30 †Maria Hernandez (Rogelio Barrios y Familia)
5:00 Por los feligreses
7:00 †For the poor souls in the Book of Remembrance
February 26, Monday, Lenten Weekday
7:00 †Rita I. Tesar
8:00 Healing for Karen Rincon (Garcia family)
February 27, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 †Deceased members of Tesar-Martin family
8:00 †Regina Mooha (Theresa & Ray Bogacz)
February 28, Wednesday, Lenten Weekday
7:00 †Deceased members of Cristman family
8:00 †Rita I. Tesar
7pm Spanish Stations of the Cross
Spanish Mass
March 1, Thursday, Lenten Weekday
7:00 †Poor Souls
8:00 †Burda Family
March 2, Friday, Lenten Weekday
7:00 †Deceased members of Adams family
8:00 Parishioners
8:30 English Stations of the Cross
Adoration
7pm Droga Krzyżowa
Polish Mass
March 3, Saturday, Katherine Drexel, virgin
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
5:00 †Genevieve Kovarik (sisters)
†Mary Zima (family)
†Chester Bojarski (Lawry)

March 4, Second Sunday of Lent
7:30 †Bernard Pugno (Jerry & Irene Forest)
9:00 †Jack Patula (Mom)
10:30 †Janusz Ślęzak
†Edward Ptak
†Kazimierz Maturski
†Bernard Możdżeń
†Aniela i Kazimierz Kut
†Kazimiera Chowaniec
†Helena Korek
†Helena i Jan Maturski
†Maria i Jan Obrochta (5-arocz,sm.)
Gorzkie Żale after Mass
12:30 Por recuperación de Margarita Toledo
†Juana Castro (sus hijos)
†Cervando Palacios (2 aniversario)
5pm Por los feligreses
7pm English Mission
The 7pm Polish Mass is canceled because of the Mission.
Nie ma Mszy św o godzinie 7:00PM
Lector Schedule
Saturday, March 3 2007
500 Sr. Magdalene,Adam Jasinski
Sunday, March 4, 2007
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Isabel Jaramillo
10:30 Waldemar Lipka, Małgosia Maturska
12:30 Marisol Ortiz, Javier Sanchez
Carmen Soto, Roberto Pasillas
5:00 Trinidad Torres, Maria Rodriguez,
Linda Ramirez

Eucharistic Ministers
Saturday, March 3, 2007
5PM Joanne & Larry Napoletano,
Sunday, March 4, 2007
7:30 Ed Hennessy
9:00 Irene Saldana, Vicente Saldan
John Kulaga, Georgia Czarnecki
Rita Mejka, Larry Napoletano
10:30 Priests & Polish ministers
12:30 Mario Segoviano, Mariana Garcia
5:00 Enrique Garcia, Maria Cruz Rodriguez

We welcome in baptism……
Szymon Malacina
Natalie Mizura
Tina Elena Tamez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 18, 2007
2/17

5:00PM

$725.00

2/18

7:30AM

$419.00

9:00AM

$1095.00

10:30AM

$1,753.00

12:30PM

$1,491.83.

5:00PM

$343.00

7:00PM

$181.00

TOTAL

$6007.83

Lenten Regulations
Abstinence from meats is to
be observed by all Catholics
14 years old and older on all
the Fridays of Lent.
When we FAST we may
take only one full meal. Two
smaller meals are permitted
if necessary to maintain
strength according to one’s
needs, but eating solid foods
between meals is not permitted. Catholic who are 18
yrs of age but not yet 59 are bound by the Fasting regulations
on Ash Wednesday.
Ash Wednesday and Good Friday are days of Fast and Abstinence and it is also encouraged to do so on Holy Saturday.
The season of Lent is a preparation for the celebration of
Easter. By the threefold discipline of fasting, almsgiving and
prayer the church keeps Lent from Ash Wednesday until the
evening of Holy Thursday. All of the faithful should undertake
serious practice of these three traditions.
“On weekdays of Lent, it is strongly recommended to participate
in daily Mass and self-imposed observances of fasting. In light
of grave human needs which weigh on the Christian conscience
in all seasons, we urge particularly during Lent, generosity to
local, national and world programs of sharing of all things
needed to translate our duty to penance into a means of implementing the right of the poor to their part of our abundance.” (U.S. Bishops statement on penitential observances.)

SISTER BERNIE’S BINGO BASH FEBRUARY 25TH!
This weekend is the last chance to purchase tickets for Sister Bernie’s Bingo
Bash after all Masses at.$20 per ticket.
Tickets at the door will be $22. Doors
will open at the Social Center at
1:30pm and the Show will begin at 2:30pm. Refreshments will be sold...hot dogs, chips, soda wine, cheese ,
and bakery items. A Split the Pot Raffle will be held as
well as free door prizes. Come and join Sr. Bernie, Father Martini and Sister Cherisse for a great time!

Children’s Collection

$178.30

Once you begin to give of your time and talent to others out of a
sense of gratitude to God, you become a steward. It’s not so difficult. Our parish tries to be good stewards. We give our time to people every day in service; we give our talents to people everyday by
helping them through difficult times. We give our money every
week. Jesus was the ultimate Steward. He died and was buried
and rose again not for Himself, but for each of us. That’s really
giving back out of gratitude. We need your consistent weekly support to meet our obligations. Thanks to the wonderful parishioners
who give so generously each week: “It is in giving that we receive…”
Weekly Budget
2/11 Collection
Variance

YOUR GIFT TO GOD!
$10,837.00
-$6007.83
(-$4,829.17)

Shortfall to date:

(-$89,626.19)

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
Nadine Anderson
Patty Bambas
Robin Bonavolante
Aurora Castro
Sam Cmunt
Robert DeDera
Marcela Garcia
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Genevieve Jones
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Doris Ludvik
Royden Martin
Ann Michalski

Ann Monczynski
Patti Polis
Baby Kenneth Quiroz
Ann Sak
Gloria Salvino
Lucy Santiago
Gina Somoza
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Loretta Wachowicz
Roman Wojcik
Frances Wojdula
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News

“I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE,” these
words of Jesus, Himself, will be the theme of our Parish
English Lenten Mission. Our
Mission speakers will be Fr.
John Kuehner, C.Ss.R (right)
and Fr. Matthew Bonk, C.Ss.R
(left). The Mission will be held
in our church beginning with a
service at 7PM on Sunday,
March 4th. Please mark these Mission dates on your
calendar - March 4 through Thursday, March 8th. Evening services will begin at 7pm . Everyone is encouraged
to participate in our Parish Mission and you are invited to
bring a friend with you too!
LINCOLN’S FOR LEARNING
The school children are trying to reach their
goal of 200,000 pennies for the benefit of the
school. Mr. Theis, the school principal, promised that if the goal is reached he will sleep in
the school attic one night! The children are trying very
hard to reach their goal so that their principal can keep his
promise!. If anyone would like to help them it would be
much appreciated. (Paper money will be good too!)
Registration for the new school year, 2007-2008 is now
open for all grades. Please call the school for more information about registering a new student: (708) 656-5010.
Religious Education
The next Religion Education (CCD) session will be
held on Saturday March 3, 2007 from 8am to 10am.

“Opening Your Heart to God: Steps in the Discernment Process.”
A presentation will be given by Sr. Barbara Bowe, RSCJ at the
Fulleterton Cenacle (513 W. Fullerton Parkway), on Monday,
March 19th at 7:30 PM. Sister Barbara is on the faculty at Catholic
Theological Union. The evening is geared for single, young adult
Catholics, both men and women. There is no charge for the evening, but pre-registration is appreciated. Contact Sr. Carolyn at
708-889-3971, or SCarolynJ@aol.com for information to register.
Sponsored b y the Chicago Archdiocesan Vocation Association.
FIRST SEMESTER HONOR ROLLS OF FORMER
GRADUATES OF ST. MARY’S SCHOOL
We congratulate the following students who have achieved Honor Roll
Status at their respective High School for the first semester:
St. Joseph High School: “ A” Honor Roll
Jose Tena & Phillip Zengri
Nazareth Academy:
“B” Honor Roll
Michael Queroz
We congratulate you and are very proud of your efforts!

February 25, 2007
The Liturgy of the Word for the 1st Sunday of
Lent

Deuteronomy 23:4-10 : The Lenten fast, like the
Exodus leads to a land flowing with milk and
honey.
Psalm 91: “Be with me Lord, when I am in trouble.”
Romans 10:8-13: The journey of faith is open to all.
Luke 4: 1-13: The fast can be a sign that we live on more than
bread.

Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan
and was led by the Spirit into the desert for forty days, to be
tempted by the devil. He ate nothing during those days,
and when they were over he was hungry. The devil said to him,
“If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
Jesus answered him, “It is written, One does not live on bread
alone.” Then he took him up and showed him
all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to
him, “I shall give to you all this power and glory; for it has been
handed over to me, and I may give it to whomever I wish.
All this will be yours, if you worship me.”
Jesus said to him in reply, “It is written: You shall worship the Lord,
your God, and him alone shall you serve.”
Then he led him to Jerusalem,
made him stand on the parapet of the temple, and said to him,
“If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is
written: He will command his angels concerning you, to guard you,
and:With their hands they will support you,
lest you dash your foot against a stone.” Jesus said to him in reply,
“It also says,
You shall not put the Lord, your God, to the test.”
When the devil had finished every temptation,
he departed from him for a time.

Vehicles for the Needy
Society of St. Vincent de Paul
Seeks Vehicle Donations
We are accepting donated vehicles
through our “Vehicles for the Needy”
program. Anyone with an unwanted vehicle in any condition
is encouraged to make a tax-deductible donation. RVs,
boats, golf carts and other vehicles are accepted.
The Society will arrange for the vehicle, title and keys to be
picket up. Donors will receive a receipt for the amount the
vehicle is sold for.
Vehicle donations benefit the Society of of St. Vincent de
Paul’s programs which assist with rent, utilities, transportation, food, clothing and furniture.
Call (312)O 655-7181 or visit our website at
www.arcsvdp.org and click on donations.

Anuncios Parroquiales
I Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dile a
esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está
escrito: “No solo de pan vive el hombre”. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los
reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de
todo eso, porque a mi me lo han dado, y yo lo doy a quien
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.
Jesús le contestó: Está escrito: “Al señor, tu Dios, adorarás
y al solo darás culto” Entonces lo llevó a Jerusalén y lo
puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Encargará a los
ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en
sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."
Jesús le contestó: Está mandado: “No tentarás al Señor, tu
Dios”. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó
hasta otra ocasión.
Lc4, 1-13
LA CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS
La Oficina para Catequesis a pedido del Cardenal de Chicago
esta ofreciendo un programa de preparación para la recepción
del sacramento de la Confirmación de Adultos Católicos
(edad 18 años o mas). Pueden participar a este programa
aquellos personas Católicas que han recibido el sacramento
del Bautismo y la Primera Comunión. Las clases comenzaran
el Martes 20 de Febrero y continuaran por espacio de 8 sesiones mas. El horario será de 7:00 PM a 9: 15 PM y se ofrecerán en la parroquia de Santa Francisca de Roma localizada al
1428 S 59th Cicero IL 60804 IL. La celebración del sacramento de la Confirmación se llevará el Miércoles 24 de Abril
en la Parroquia de San Juan de la Cruz localizada al 5005 S
Wolf Rd., Western Springs IL 60558. Si hay alguien que tu
conoces y esta interesado en participar o necesita más información, favor de llamar a la Oficina para la Catequesis con
Juan Carlos Parias al 312-243-3700 Ext. 209 o puede mandar
un correo electrónico a la siguiente dirección Jfarias@archchicago.org.
Los Impuestos
Si Ud. esta registrado en nuestra parroquia y está usando
los sobres para poner la ofrenda en Domingo, puede Ud
llamar a la secretaria para pedir el certificado, cual va a
usar para los impuestos (IRS). De esta manera Ud. puede
disminuir sus impuestos de año pasado (2006). En este
asunto llame a la Secretaria Nº 708-652-0948 interno 20.

Información sobre Clases de Religión (CCD)
Las próximas clases de religión (CCD) serán el día 3 de Marzo de 2007 a horas 8:00 am

25 de Febrero de 2007
¿QUÉ ES LA CUARESMA?
La Cuaresma es el tiempo litúrgico
de conversión, que marca la Iglesia
para prepararnos a la gran fiesta de
la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de
cambiar algo de nosotros para ser
mejores y poder vivir más cerca de
Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza
y termina el Domingo de Ramos, día que se inicia la Semana Santa. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia
del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y
estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como
hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa
luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia,
de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio
pascual.
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del
número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del
pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés
y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los
400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.
¿CUÁL ES, POR TANTO, EL ESPÍRITU DE LA CUARESMA?
Debe ser como un retiro colectivo de cuarenta días, durante
los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de
Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración
de las solemnidades pascales, con la purificación del corazón, una práctica perfecta de la vida cristiana y una actitud
penitencial.
¿QUÉ DEBE SEGUIRSE DE VIVIR LA CUARESMA?
Si se vive bien la Cuaresma, deberá lograrse una auténtica y
profunda CONVERSIÓN personal, preparándonos, de este
modo, para la fiesta más grande del año: el Domingo de la
Resurrección del Señor.

El ayuno y abstinencia de carne es manadatorio el Miércoles de ceniza y el Viernes
Santo. El ayuno de una sola comida fuerte
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 Cruces en Español y la
Santa Misa
Viernes - después de la Misa de 8:00AM el Vía
Crucis en Ingles

Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu
Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści
dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła.
Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu
wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest:
Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w
górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i
rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz
Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też
do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego:
Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach
nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia,
odstąpił od Niego aż do czasu.
(Łk 4,1-13)

Papieskie orędzie na Wielki Post 2007
Drodzy Bracia i Siostry!
«Będą patrzeć na Tego, którego przebili» (J 19, 37).
W bieżącym roku te słowa zaczerpnięte z Biblii wyznaczają temat naszej wielkopostnej refleksji. Wielki
Post jest czasem sprzyjającym uczeniu się, jak wytrwać – wraz z Maryją i Janem, umiłowanym
uczniem – przy Tym, który na krzyżu składa ofiarę
ze swego życia za całą ludzkość (por. J 19, 25).
Zatem z jak największym zaangażowaniem kierujemy w tym czasie pokuty i modlitwy wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego, który
umierając na Kalwarii, objawił nam w pełni miłość Boga. Temat
miłości poruszyłem w Encyklice Deus caritas est, uwydatniając jej
dwie zasadnicze postaci – agape i eros.
Miłość Boga – agape i eros Pojęcie agape, wielokrotnie występujące w Nowym Testamencie, odnosi się do ofiarnej miłości, która
zabiega wyłącznie o dobro drugiego; natomiast słowo eros oznacza miłość osoby, która pragnie posiąść to, czego jej brakuje, i
pragnie zjednoczenia z umiłowanym. Miłość, jaką miłuje nas Bóg,
to niewątpliwie agape. Czyż bowiem człowiek może dać Bogu
jakieś dobro, którego On jeszcze nie posiada? Wszystko, czym
człowiek – istota stworzona – jest i co posiada, to dar Boży; a zatem to stworzenie we wszystkim potrzebuje Boga. Ale miłość Boga
to także eros. W Starym Testamencie Stwórca wszechświata okazuje ludowi, który wybrał, miłość przewyższającą wszelkie ludzkie
racje. Prorok Ozeasz wyraża tę żarliwą miłość Bożą w śmiałych
obrazach, takich jak miłość mężczyzny do cudzołożnej kobiety
(por. 3, 1-3); Ezechiel z kolei, mówiąc o relacji między Bogiem i
ludem Izraela, nie boi się sięgać po słowa pełne żaru i namiętności
(por. 6, 1-22). Te teksty biblijne pokazują, że eros znajduje się w
sercu Boga: Wszechmogący czeka na «tak» swych stworzeń niczym młody oblubieniec na «tak» swej oblubienicy. Niestety, od
samego początku ludzkość, zwiedziona kłamstwami Złego, zamknęła się na Bożą miłość, w złudnym przekonaniu o samowystarczalności, która jest niemożliwa (por. Rdz 3, 1-7). Zamykając
się w sobie, Adam oddalił się od tego źródła życia, którym jest
sam Bóg, i stał się pierwszym z tych, «którzy całe życie przez bo-
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jaźń śmierci podlegli byli niewoli» (Hbr 2, 15). Bóg jednak nie dał
za wygraną, co więcej, «nie» człowieka stało się jakby decydującym bodźcem, by objawił swoją miłość z całą jej odkupieńczą siłą.
Krzyż objawia pełnię miłości Bożej Właśnie w tajemnicy krzyża
objawia się w pełni niepowstrzymana potęga miłosierdzia Ojca
niebieskiego. Aby pozyskać na nowo miłość swojego stworzenia,
zgodził się zapłacić najwyższą cenę krwi swojego Jednorodzonego Syna. Śmierć, która dla pierwszego Adama była znakiem skrajnej samotności i niemocy, przekształciła się w ten sposób w najwyższy akt miłości i wolności nowego Adama. Można zatem powiedzieć za Maksymem Wyznawcą, że Chrystus «umarł, jeśli
można się tak wyrazić, w sposób Boski, ponieważ umarł dobrowolnie» (Ambiguorum liber, 91, 1956). W krzyżu ujawnia się Boża
miłość (eros) do nas. Eros jest bowiem – jak mówi Pseudo-Dionizy
– tą siłą, «która nie pozwala kochającemu, by pozostał sam w
sobie, lecz nakłania go do zjednoczenia z osobą kochaną» (De
divinis nominibus, IV, 13: PG 3, 712). Czyż istnieje bardziej
«szalony eros» (N. Kabasilas, O życiu w Chrystusie, 648) od tego,
który sprawił, że Syn Boży zjednoczył się z nami tak dalece, że
wziął na siebie następstwa naszych zbrodni i za nie cierpiał?
«Ten, którego przebili» Drodzy bracia i siostry, patrzymy na Chrystusa przebitego na krzyżu! On jest najbardziej wstrząsającym
objawieniem miłości Boga – tej miłości, w której eros i agape bynajmniej się sobie nie przeciwstawiają, lecz jedno rzuca światło na
drugie. Na krzyżu sam Bóg żebrze o miłość swojego stworzenia –
jest spragniony miłości każdego z nas. Apostoł Tomasz rozpoznał
w Jezusie «Pana i Boga», kiedy włożył rękę w ranę w Jego boku.
Nic dziwnego, że wielu świętych widziało w Sercu Jezusa najbardziej poruszający wyraz tej tajemnicy miłości. Można by wręcz
powiedzieć, że objawienie erosa Boga do człowieka jest w rzeczywistości najwyższym wyrazem Jego agape. Tak naprawdę jedynie
taka miłość, w której bezinteresowny dar z siebie łączy się z gorącym pragnieniem wzajemności, daje owo upojenie, które sprawia,
że najcięższe ofiary stają się lekkie. Jezus powiedział: «Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie» (J 12, 32). Pan gorąco pragnie, abyśmy w odpowiedzi przede
wszystkim przyjęli Jego miłość i pozwolili, by nas przyciągnął. Nie
wystarcza jednak przyjąć Jego miłość. Trzeba tę miłość odwzajemnić, a następnie starać się przekazywać ją innym: Chrystus
«przyciąga mnie do siebie», aby się ze mną zjednoczyć, abym
nauczył się kochać braci taką samą miłością, jaką On kocha.
Krew i woda «Będą patrzeć na Tego, którego przebili». Z ufnością
patrzymy na przebity bok Jezusa, z którego wypłynęły «krew i
woda» (J 19, 34)! Ojcowie Kościoła uznali, że są to symbole sakramentów chrztu i Eucharystii. Za sprawą wody chrztu, dzięki
działaniu Ducha Świętego, otwiera się przed nami niezgłębiona
miłość trynitarna. Podczas Wielkiego Postu, pomni na nasz
chrzest, jesteśmy wezwani, by wyjść z zamknięcia w sobie i w
ufnym zawierzeniu pozwolić, by Ojciec wziął nas w swe miłosierne
ramiona (por. św. Jan Chryzostom, Catechesi, 3, 14 nn.). Krew,
będąca symbolem miłości Dobrego Pasterza, spływa na nas
szczególnie w tajemnicy eucharystycznej: «Eucharystia włącza
nas w akt ofiarniczy Jezusa (...) zostajemy włączeni w dynamikę
Jego ofiary» (Enc. Deus caritas est, 13). Przeżywajmy zatem Wielki Post jako czas «eucharystyczny», w którym, przyjmując miłość
Jezusa, uczymy się szerzyć ją w otaczającym nas świecie każdym
gestem i słowem. Kontemplowanie «Tego, którego przebili», spra-
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wi bowiem, że otworzymy serca na innych i rozpoznamy rany zadane godności istoty ludzkiej; każe nam w szczególności zwalczać
wszelkie formy pogardy dla życia i wykorzystywania człowieka
oraz wspierać tak liczne osoby, które przeżywają dramat samotności i opuszczenia. Niech w Wielkim Poście każdy chrześcijanin
zazna na nowo miłości Bożej, danej nam w Chrystusie, miłości,
którą my z kolei każdego dnia mamy «oddawać» bliźniemu,
zwłaszcza temu, który najbardziej cierpi i jest w potrzebie. Tylko w
ten sposób będziemy mogli w pełni uczestniczyć w radości paschalnej. Maryja, Matka Pięknej Miłości, niech nas prowadzi na tej
drodze wielkopostnej – drodze prawdziwego nawrócenia do miłości Chrystusa. Wam, drodzy bracia i siostry, serdecznie życzę, aby
ta droga wielkopostna była owocna, i wszystkim przesyłam specjalne Błogosławieństwo Apostolskie.
Benedykt XVI , Watykan, 21 listopada 2006 r

„Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem”
Misje Święte w naszej parafii
11 - 18 marca 2007
Już dziś serdecznie zapraszamy na Misje Święte –
czas szczególnej łaski, dany nam, aby na nowo odkryć dar wiary oraz przyjąć Bożą miłość. Zechciejmy
nasze codzienne problemy i zmagania zawierzyć
Bogu. Otwórzmy się na dar Słowa, aby w Jego
świetle poszukać odpowiedzi na pytania, jakie stawia nam życie. Zaplanujmy już dziś ten tydzień tak,
aby w pełni wykorzystać ów niezwykły czas! Misje
Święte rozpoczną się 11 marca i zakończą się 18
marca 2007 roku. Każdego dnia będzie możliwość
uczestniczyć w kazaniach misyjnych o godzinie
12:00pm lub o 7:00pm. Misje będzie prowadził O.
Jacek Dubel, Redemptorysta, Misjonarz pracujący
w Toruniu

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

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

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.

