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

Divine Mercy Sunday
April 15, 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
April 15, Divine Mercy Sunday
7:30 †Richard Pusateri (friend)
†Michael Monczynski (wife Ann)
9:00 For the Homebound of our Parish (St. Mary’s Choir)
†Edward Kandl (Leo & Virginia Panek)
10:30 Dziękczynna za 15 lat działalności Koła Nr. 58 Parafii Ząb oraz
za wszystkich zmarłych i żyjących członków tego
koła.
O Boże bł. W 25 rocz. Ślubu dla Tadeusz i Maria Szatko
O zdrowie dla Teresy i Stelly Głowacki
†Zdenek Rasko (za ojca i męża prosi żona i dzieci)
†Paweł Kiszka
†Janusz Ślęzak
†Dorota Wojcik-Spyrka
†Joseph E. Lotarski (Nancy Kraus family)
†Maria Budz (Rodzina)
†Aniela, Andrzej, Bolesław, & Teodory Zawadzkich (rodzina)
†Bronisław Stróżyński (rodzina)
†Ryszard Łopaciuch
†Julianna Zając (1 rocz.śm.)
†Wiktoria Nieć (5 rocz.śm.)
†Kazimierz Naturski
12:30 Presentación de 3 años de Diana Recendis
†Luis Martinez (Familia Garcia)
†Selidonia Campos (Martha Martinez)
†Leonel Martinez (Rodrigo Martinez)
†Dimas Martinez (Samuel García)
†Luis Martinez (Samuel García)
†Dolores Lara (Miguel Zuniga)
†Hector Mondragon (Hilara Ibarra y familia)
2PM Confessions
3PM Chaplet of Divine Mercy
3:30 Procession
4PM Divine Mercy—Trilingual Mass
No hay Misa de la tarde
Nie ma Mszy wieczornej
April 16, Monady, Easter Weekday
7:00 †Rose Davidek (family)
8:00 †Deceased members of Tesar-Martin family)
April 17, Tuesday, Easter Weekday
7:00 †Ann Mietlicki (family)
8:00 †Deceased members of Cristman family
7PM Confirmation Mass
April 18, Wednesday, Easter Weekday
7:00 †Simon Budzynski (Victoria)
8:00 †Deceased members of Adams family)
April 19, Thursday, Easter Weekday
7:00 †Rita Tesar
8:00 †Lillian Kocanda (St. Mary’s Seniors’ Club)
April 20, Friday, Easter Weekday

7:00
8:00

†Deceased members of Tesar-Martin family
†Macario & Fermina Acopiado

April 21, Saturday, Easter Weekday
8:00 †Maxima Lao
11:00 Wedding: Lourdes Manzo & Raphael J. Franco
1PM Wedding: Danuta Szuba,& Andrzej Szymczyk
3PM Quinceañera: Maricruz Carreño
5:00 †Stella Berktold (Dolores & Frank family)
†Bernice Czajak (family)
†John Smulter (wife)
Sunday, April 22, Third Sunday of Easter
7:30 †Lottie Polep (Marcy Pugno)
9:00 †Bruno & Bernice Biestek (Vicky)
Polka Mass
10:30 Blessings for Alexandra
†Janusz Ślęzak
†Joseph Lotarski (family)
12:30 Presentación de 3 años de Bella Guadalupe Areola
Presentación de Victor Sanchez
Presentación de José Fonseca
Para Benditas animas (Florinda Gonzalez)
5:00 Por los feligreses
7:00 Za parafian

Lector Schedule
April 21, 2007
5:00
Joseph Graham
April 22, 2007
7:30 John Kociolko
9:00 Sister Magdalene, Helen Cison
10:30 Rafał Bielobradek, Alicja Krzak
12:30 Carmen Soto, Roberto Pasillas
Juana Salas, Juan Rodriguez
5:00 Enrique Garcia, Norma Rodriguez, Umberto Tellez
Eucharistic Ministers
April 21, 2007
5:00
Joanne Napoletano,
Larry Napoletano
April 22, 2007
7:30
Ed Hennessy
9:00
Christine Zaragoza, John Kulaga
Georgia Czarnecki, Myra Rodriguez
Joanne & Larry Napoletano,
10:30
Priests & Polish Ministers
12:30
Mario Segoviano, Margarita Morales
5:00
Maria Cruz Rodriguez, Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between:
III. Lourdes Manzo & Raphael J. Franco
III. Danuta Szuba & Andrzej Szymczyk
II. Monika Nocon & Mariusz Lesniak
II. Sylwia Dabrowska & Artur Ciesla

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection:April 1, 2007

Our parish is sponsoring a POLKA MASS
with DENNIS MOTYKA and THE GOOD
TIMES BAND on Sunday, April 22, 2007 at
the 9:00AM Mass. This weekend (4/14 -15) is
the last chance available to purchase tickets
for the lunch that will be held after the Mass.
Adult tickets are $15.00 and children’s tickets are $9.00.
All parishioners and friends of St. Mary of Czestochowa Parish
are invited to participate in the Polka Mass.

.We welcome the Most Rev. Bishop Thomas
Paprocki to St. Mary of Czestochowa Parish!
Bishop Paprocki will administer the sacrament of
Confirmation to our Confirmation candidates on
Tuesday, April 17th at the 7PM Mass. We invite
all parishioners and friends to participate in the
Mass and to pray for our confirmandi as they commit themselves to full participation in the membership of the Catholic Church. May the Holy Spirit be their guide and protection
throughout their lives!
Presentation of First Communion Class
The children of our parish that are preparing to receive Holy Communion for the first time will be presented to the parish on Saturday, April 28, 2007 at
the 5:00pm Mass. The children are to meet in the
church with their parents at 4:30 PM and are reminded to bring with them their First Holy Communion banners. The Sacrament of Reconciliation will
be available for the parents of the First Communicants after the
Mass.
The First Communion Mass for the children that attend St. Mary
of Czestochowa School will take place on Saturday, May 5th at
the 10AM Mass . The CCD students will receive their First Holy
Communion at the 12:30PM Mass on Saturday, May 5th.

.Religious Education
The next Religion Education session (CCD) will be
held on Saturday April 28, 2007 from 8am to 10am.
Congratulations to the students of the Religious
Education Class for their donation of $735.81 to OPERATION RICE BOWL!
ETERNAL REST………
Cecilia Młyniec
May God Who called you, take you
home!

5:00PM

$750.00

7:30AM

$1.020.00

9:00AM

$2,278.00

10:30AM

$2,636.00

12:30PM

$2,206.14

5:00PM

$551.00

7:00PM

$191.00

TOTAL

$9,632.14

Children collection: $298.00.

Weekly Budget
4/1/07
Variance
Shortfall to date:

YOUR GIFT TO GOD!

$10,837.00
$-9,632.14
-$1,206.86
(-$114,829.50)

April 8th Sunday and Easter Collection:
$27,981.30
$114,829.50 - $27,981.30 = $86,848.20 (Shortfall)
Included in the Easter Collection - anonymous donations of
$5,000 and $400.
Many thanks to all of our parishioners for their generous
Easter Donations!
May God reward your generosity!

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
Therese Brazda
Aurora Castro
Sam Cmunt
Robert DeDera
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Wally Jakosz
Genevieve Jones
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Susan Krzystofczyk
Doris Ludvik
Royden Martin

Ann Michalski
Ann Monczynski
Patti Polis
Baby Kenneth Quiroz
Ann Sak
RoseMary Salazar
Gloria Salvino
Lucy Santiago
Gina Somoza
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Loretta Wachowicz
Roman Wojcik
Frances Wojdula
Mary Jo Wojtowicz

St. Mary’s Parish News
The alumni of St. Mary of Czestochowa School from
the classes of 1954 and 1955 held a joint reunion.
We thank them for their donation of $250 for the
benefit of our school. This amount was added to the
students’ collection of pennies. Over 95,000 pennies
are collected thus far.
Mr. Theis, our school principal, is also happy to acknowledge the kind gift from
a business patron of our school — “Dazzling Dentistry”: Margaret
Radziszewski, D.D.S. of 6941 S. Archer Avenue in Chicago, IL. Phone: 773586-5040. Please consider patronizing Dr. Radziszewski for your dental needs
in the future

West Cook American Cancer Society
The American Cancer Society’s Road to Recovery Program needs kind people to volunteer to drive cancer patients locally who have no transportation to and from their
treatment appointments. You can volunteer as much or as
little time per month as you desire. If you are interested in
helping but don’t drive, they are also looking for volunteers
to coordinate rides. Schedules are very flexible. Please
call Marni at (708) 484-85t41 ext. 231 for more information.
Attention Seniors! Come together in celebration of the 36th
Anniversary of the SENIOR UNITY MASS—a Celebration
of Senior Life and Spirit. The liturgy will take place on
Thursday, May 3, 2007 at 10:00 A.M. at Holy Name Cathedral, 735 North State Street, Chicago, IL. The principal
celebrant, Most Rev. Gustavo Garcia-Siller, will be joined
by priests and deacons of Catholic Charities. Refreshments will be served following the Mass. This event is
sponsored by Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago.
Congratulations to our former graduates!
Third Quarter Honor Rolls at St. Joseph High School:
A Honor Roll : Jose Tena
B Honor Roll: Phillip Zengri
Queen of Peace High School:
B Honor Roll: Joanna Hajost

April 15, 2007
The Background of the Divine Mercy Devotion
From the diary of a young Polish nun, a special devotion began spreading throughout the
world in the 1930s, The message is nothing
new, but is a reminder of what the Church has
always taught through scripture and tradition:
that God is merciful and forgiving and that we,
too, must show mercy and forgiveness. But in
the Divine Mercy devotion, the message takes
on a powerful new focus, calling people to a deeper understanding
that God’s love is unlimited and available to everyone—especially
the greatest sinners.
The message and devotion to Jesus as Divine Mercy is based on
the writing of Saint Faustina Kowalska, an uneducated Polish nun
who, in obedience to her spiritual director, wrote a diary of about 600
pages recording the revelations she received about God’s mercy.
Even before her death in 1938, the devotion to the Divine Mercy had
begun to spread.
The message of mercy is that God loves us—all of us—no matter
how great our sins. He wants us to recognize that His mercy is
greater than our sins, so that we will call upon Him with trust, receive
His mercy, and let it flow through us to others. Thus, all will come to
share His joy. It is a message we can call to mind simple by remembering ABC.
Ask for His Mercy. God wants us to approach Him in prayer constantly, repenting of our sins and asking Him to pour His mercy out
upon us and upon the whole world.
Be merciful. God wants us to receive His mercy and let if flow
though us to others. He wants us to extend love and forgiveness to
others just as He does to us.
Completely trust in Jesus. God wants us to know that the graces of
His mercy are dependent upon our trust. The more we trust in Jesus, the more we will receive.
Concerning the Feast of Mercy Jesus said:
“Whoever approaches the Fountain of Life on this day will be
granted complete forgives of sins and punishment.”
(Diary 300)
“I want the image solemnly blessed on the first Sunday after Easter,
and I want it to be venerated publicly so that every soul may know
about it.” (Diary 341)
“This Feast emerged from the very depths of My mercy, and it is
confirmed in the vast depths of my tender mercies.” (Diary 420)
We invite all of our parishioners to participate in our special devotions to Divine Mercy today beginning at 3PM.

We are very proud of you, keep up your great work!
Sunday, April 15, 2007— Liturgy of the Word
Acts 5:12-16: - Peter’s faith in Jesus enables him to work signs and wonders.
Psalm 118 -“Give thanks to the Lord for He is good, His love is everlasting.”
Revelation 1:9-11a, and 12-13, 17-19—He is the first and last, the one who
lives.
John 20: 19-31 How blessed are those who have not seen but have believed.
Today’s scriptures invite us to gather around the risen Christ, whose words
echo across the millennia to each person in this holy place: “Peace be with
you. This blessing is at the heart of the message of Easter. Let us pray for a
continues outpouring of peace on a world grown weary by war and violence.

All of the priests wish to
express their appreciation
to St. Mary’s parishioners
who assisted in any way in
decorating the church for
Easter and in preparing the
Holy Week liturgies. We
also thank the lectors, Eucharistic Ministers, ushers
and especially to Sr. Magdalene Kabat, Mary Warchol, Cecilia Kandal. Your support is
truly appreciated.

Anuncios Parroquiales
Domingo de Divina Misericordia
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les
quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino el Señor. Y los otros discípulos
le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo
en sus manos la señal de los clavos y no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo.
A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en
medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomas: ¡Señor
mío y Dios mío! Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean si haber visto. Muchos otros signos, que
no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
Nombre.
J 20, 19-31

La presentación a los niños de la
Primera Comunión de nuestra parroquia se levará a cabo el sábado
28 de abril de 2007 en la Misa de
5:00 P.M. Los niños deben estar en
la iglesia con sus padres a las 4:30
P.M. Los niños deben traer sus
banderas. El sacramento de la reconciliación estará disponible para los padres después de la Misa.
El día 5 de Mayo de 2007 a horas 10:00 AM vamos a celebrar la Primera Comunión de los niños que son de nuestra escuela. Los estudiantes del CCD celebraran su Primera Comunión en la Misa de 12:30 P.M en el mismo día.

Información sobre Clases de Religión (CCD)
La sesión siguiente de la educación de la religión (CCD)
será llevada a cabo el sábado 28 de abril de 2007 de 8am
a 10am.
¡Las felicitaciones a los estudiantes de la educación religiosa por su donación de $735.81 en la Operación de Tazón de Arroz!
En la colecta de 8 de abril de 2007 de Domingo de Pascua hemos alcanzado la suma
de $27.981.30
En esta suma fueron incluidas cos donaciones anónimas de $5.000 y $400.
¡Muchas gracias a todos nuestros feligreses
por sus abundantes donaciones de Pascua!
¡Que Dios recompense su generosidad!

15 de Abril de 2007
Divina Misericordia
El mensaje de Misericordia es que Dios nos
Ama – a todos- no importa cuan grande sean
nuestras faltas. Él quiere que reconozcamos
que Su Misericordia es
más grande que nuestros pecados, para que
nos acerquemos a Él
con confianza, para que
recibamos su Misericordia y la dejemos derramar sobre otros. De tal
manera de que todos participemos de Su Gozo. Es
un mensaje que podemos recordar tan fácilmente
como un ABC.
A — Pide su Misericordia. Dios quiere que nos
acerquemos a Él por medio de la oración constante, arrepentidos de nuestros pecados y pidiéndole
que derrame Su Misericordia sobre nosotros y sobre el mundo entero.
B — Sé misericordioso – Dios quiere que recibamos
Su Misericordia y que por medio de nosotros se
derrame sobre los demás.
C — Confía completamente en Jesús – Dios nos
deja saber que las gracias de su Misericordia dependen de nuestra confianza. Mientras más confiemos en Jesús, más recibiremos.

A las tres de la tarde
"A la hora de las tres imploren
Mi misericordia, especialmente
por los pecadores; y aunque
sea por un brevísimo momento,
sumérgete en Mi Pasión, especialmente en MI desamparo en
momento de agonía. Esta es la hora de gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré entrar dentro de Mi tristeza mortal. En esta hora,
no le rehusare nada al alma que me lo pida por
los méritos de Mi Pasión." Según el diario de

Santa María Faustina Kowalska.

Taller de Ciudadanía
El sábado 21 de Abril de 2007 de 10:00 A.M. a 1:00
P.M. en El 5310 W Cermak 3 piso.
Para información llamar Al. (312) 666 -65508 ext 129
de 10-2pm con Isabel Beltron y/o Al. (708) 863-4236 o
visite: www.casaaztlan.org

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Bożego Miłosierdzia
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia.
Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. 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. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki
mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,
stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do
Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział:
Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś
Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w
imię Jego.
J 20,19-31
Dziś obchodzimy
Święto
Bożego Miłosierdzia
Pan Jezus wyznaczył dzień święta
Miłosierdzia Bożego i z tym świętem
łączy wielkie łaski i obietnice. W
dzienniczku sługi Bożej św. siostry
Faustyny czytamy:
'' Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są
wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mego. Która dusza [w tym dniu] przystąpi
do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski..
Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich.
Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedziele po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość
spokoju, dopóki nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego.'' /Dz. II s.138/
Serdecznie zapraszamy na główną uroczystość która rozpocznie się o godzinie 3:00PM.

15 kwietnia 2007
Godzina Święta
Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Czynimy to na Jego
wzór, kiedy to modlił się w Ogrodzie
Oliwnym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania.

"A we wszystkie noce z czwartku na
piątek dam ci uczestnictwo w tym
śmiertelnym smutku, który odczułem w
Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej
modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród
wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze
Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak
dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak
dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż
musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną
jednej godziny" - powiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty
Marii.
Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności
Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w
czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego
niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu.
Uwaga Polonijna Młodzieży!!!
Jan Paweł II na Światowych Dniach Młodzieży
roku wezwał młodzież do wielkiego zadania: Głoszenia i życia Ewangelią.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na rekolekcje
dla młodzieży „Youth 2000" (Młodzi 2000) w
dniach 4-6 maja 2007 do parafii św. Benedykta (St.
Benedict Parish) przy 2215 W. Irving Park Road w
Chicago.
Jest to wielka okazja do spotkania się z innymi
młodymi ludźmi (13 - 30 lat) na modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu, śpiewie i pogłębieniu naszej wiary.
Po więcej informacji prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:
YouthRetreat@StBenedict.com,
www.missionchicago.net
Mamy nadzieję, że spotkamy się razem w tych dniach.
Szczęść Boże

POLKA MASS
Zapraszamy na Mszę św. dnia 22 kwietnia
o godzinie 9:00 AM. Msza będzie odprawiana w języku angielskim. Podczas Mszy
będzie grał zespół „The Good Times
Band” z Dennis Motyka, a po Mszy będzie obiad w Sali Makucha. Cena biletu wynosi $9:00 dla dzieci
do 12 lat i $15.00 dla dorosłych. Bilety można nabyć po Mszy
świętej.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Słowo Wdzięczności
Tą
niedzielą
kończymy oktawę
Wielkanocy. Jest
to doskonała okazja by wszystkim,
którzy zaangażowani byli w przygotowanie
oraz
dekorowanie naszej świątyni na Święta Wielkanocne,
złożyć z serca płynące „Bóg zapłać”. Bardzo serdecznie
dziękujemy tym, którzy uczestniczyli w liturgii Triduum
Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech Chrystus Zmartwychwstały wynagrodzi was za
dane świadectwo wiary oraz za waszą życzliwość względem nas duszpasterzy.

Tradycyjnie już
straż przy grobie
pańskim w Wielki
Piątek trzymali
„górale” w strojach ludowych.
Bardzo serdecznie
dziękujemy za ich
poświęcenie oraz
wysiłek. Jednocześnie gorąco zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich uroczystościach, które odbywają się w naszym kościele. Niech podtrzymywanie pięknych polskich tradycji przyczynia się do szerzenia naszej bogatej kultury.
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w Niedzielę
Zmartwychwstania których suma wyniosła: $27,981.30
Bóg Zapłać!

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

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.

