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

Pentecost Sunday
May 27, 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
May 27, Sunday, Solemnity of Pentecost
7:30 For good health
†Michael Monczynski (wife, Anne)
9:00 †Frances Morales
†Helen Duma-Safranski (Kroll family)
†Stefania Wolak
†Richard Pusateri (friend Mirella))
10:30 O zdrowie i bł. Boże dla Kazimiery
†Janusz Ślęzak
†Frank Goliński (wife Mary & family)
†Frank & Louise Balla (family)
†Helena Maturska
†Maria Walore
†Marcin Matusik
†Joanna Wnuk
†Roman Wnuk
†Maria Kisielewska
†Helena i Maria
†Augustyn Walczak
†Stanisław Łacek
12:30 Santo San Gerardo Mayela (Mirella Cerritos)
†Luz Alfaro (familia Rodriguez-Lara)
†Juan Luna (Maria Estela Luna family)
†Maria de la Luz Lopez (family)
†Soccorro Diaz (Aracely Diaz family)
5PM †Loretta Zima (Florence Glosniak)
7PM †Albert Skutnik
May 28, Monday, 8th Week in Ordinary Time Memorial Day
9:00 Emma Kubiak (Millie)
May 29, Tuesday Weekday
7:00 †Rita I Tesar
8:00 †Deceased members of Adams family
May 30, Wednesday, Weekday
7:00 †Deceased members of Tesar-Martin family
8:00 †Harry F. Glosniak (wife, Florence)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 El Circulo de Oración
May 31, Thursday, Visitation of the Virgin Mary
7:00 †Deceased members ofCristman family
8:00 †Fr. Waldemar Wieladek & Fr. Tomasz Zielinski - Blessings on
Anniversaries of Ordination
June 1, Friday, Justin, martyr
7:00 †Deceased members of Adams family
8:00 †Bernice Wolak (Gen Kowalski, sister)
8:30 Adoration
7PM Polish Mass
June 2, Saturday, Marcelinus and Peter, martlkyrs
8:00 †Roman Wojcik (Sr. Magdalene)
8:30 Adoration

11:00
1:00
3:00
5:00

Wedding Mass: Arleta Długosz & Dariusz Ignas
Wedding Mass: Weronika Wisniewska & Jack Lesnicki
Wedding Mass: Joanna Laskowska & Artur Ziaja
†Rita Roszyk (family)
†Eleanore & Edmund Firlick (Ed Firlick)
†Loretta Zima (Gen Kowalski)

June 3, Sunday, Solemnity of the Holy Trinity
7:30 †John Heck (John S. Kociolko)
†Bernard Pugno (Tom & Janice Kasperski)
†Michael Monczynski (wife, Anne)
9:00 †Helen Duma Safranski (Kroll family)
10:30 O Boże bł. w 6-ą rocznicę ślubu dla Stanisław i Barbara
Szumowicz
O szcięśliwy podróz i powrót Polsce dla pewnej rodziny
†Janusz Ślęzak
†Anthony Poplawski (family)
†Zofia Bobek (6 rocz śm.)
†Edward Ptak
12:30 †Juana Castor (sus hijos)
†Luz Alfaro (familia Rodriguez-Lara
5PM †Loretta Zima (Fran Slepicka)
7:00 Za parafian

Lector Schedule
June 2, 2007
5:00
Marissa Martinez, Cynthia Kohoutek
May June 3, 2007
7:30 John Kociolko
9:00 Nicole Perez, Helen Cison
10:30 Małgorzata Maturska, Alicja Krzak
12:30 Juan Rodriguez, Roberto Pasillas
Carmen Soto, Maria Rodriguez
5:00 Norma Rodriguez, Griselda,
Enrique Garcia
Eucharistic Ministers
June 2, 2007
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
June 3, 2007
7:30
Ed Hennessy
9:00
Christine Zaragoza, John Kulaga
Myra Rodriguez, Georgia Czarnecki
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
10:30
Priests & Polish Ministers
12:30
Irene & Vicente Saldana
5:00
Maria Cruz Rodriguez, Mario Segoviano

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Arleta Długosz & Dariusz Ignas
III. Joanna Laskowska & Artur Ziaja
III. Weronika Wisniewska & Jack Lesnicki
II. Erminia Gonzalez & Ramiro Villasenor
II. Małgozata Kantor & Richard Joh Gunka
I. Alicja Soława & Sebastian Żołądek
I. Wiesława Najda & Rodolfo Ruffolo
I. Michelle Oria & Edgardo Barboza

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection :May 20, 2007

Congratulations!
Fr. Waldemar Wieladek,
CSsR and Fr. Tomasz
Zielinski, CSsR, our associate
priests, will celebrate their
anniversary of Ordination on
Thursday, May 31st. The 8am
Mass will be offered for their
special intentions. Fr. Waldemar is celebrating 15 years of his ordination and Fr. Tomasz is celebrating
4 years of his ordination. May God bless you both as you
celebrate your anniversaries and grant you good health and
many more years in your holy priesthood! Thank you for all
you do for St. Mary of Czestochowa Parish! Sto lat!
Dear Parishioners and friends,
The celebration of our parish feast day - Our Lady of
Czestochowa - will take place on Sunday, August 26, 2007.
The icon of our Lady of Czestochowa will be carried in in
procession after the 12:30 P.M. Mass.
As part of our parish celebration we are once again
preparing to hold our parish SUMMER FEST on the
grounds located at 34th and Laramie beginning on Thursday, August 23rd
through Sunday, August 26th. Our town leaders have again granted us
permission to use this property. We are most grateful for their cooperation.
On the final day of the Summer Fest we will have the drawing for our
summer raffle. On the tables in the back of the church, you will find your
envelope containing the raffle book of ten (10) tickets and a flyer with an
explanation of the details of the raffle . They are arranged alphabetically
and we kindly ask your cooperation to pick up your envelope - you will help
your parish to save $800 in mailing costs!
It is most important and it will be much appreciated, if every parishioner,
as well as friends of our parish, will make a sincere effort to sell or purchase the entire raffle book for $100 at $10 per ticket. As of today (May
27th) you have 85 days in which to sell all 10 tickets! We cannot express
enough how much we need “extra funds” to help with the upkeep of our
parish. We really are counting on everyone’s cooperation to make our
PARISH FEAST DAY RAFFLE and the SUMMER FEST very successful!
If you would like to participate in the “EARLY BIRD DRAWING,” on Sunday, July 29th you must return the sold raffle book with your payment of
$100 by this date. Don’t forget to return the cover of the book with your
name. All covers of sold raffle books will be entered into the “Early Bird
Drawing.” We will have three drawings for $100 each. The drawings will
take place after the 9:00am, 10:30am and 12:30pm Masses in the church.
The drawing for the cash prizes of $3,000, $1,000, $500 and other $100
prizes will take place at 8pm at the SUMMER FEST on Sunday, August
26th.
Through the intercession of Our Lady of Czestochowa, may you receive
many blessings as you prepare to celebrate our Parish Feast Day. We
thank you in advance for your whole-hearted cooperation and participation
at our SUMMER FEST and the SUMMER FEAST DAY RAFFLE!
May God reward and bless you!
Fr. Radek Jaszczuk, CsSR
Pastor

Children collection:

05/19

5:00PM

$496.00

05/20

7:30AM

$603.00

9:00AM

$1,103.00

10:30AM

$1,712.00

12:30PM

$1,319.84

5:00PM

$222.00

7:00PM

$207.00

TOTAL

$5,662.84

$41.00

YOUR GIFT TO GOD!
“The Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my
name, will teach you everything and remind you of all that I told
you.” (John 14:26.”

The materialism of our society lures us to concentrate more on
what we want than on what God wants for us and from us. It is
good to know that when we are confused by our stewardship
responsibilities we can call on the Holy Spirit to show us the way
and aid us in being Christ’s disciple.
Weekly Budget
5/13/07
Variance

$10,837.00
$- 5,662.84
$-5,174.16

Shortfall to date:

$105,604.78
$+ 5,174.16
$ 110,778.94 Total shortfall

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

Ann Monczynski
Patti Polis
Baby Kenneth Quiroz
Ann Sak
RoseMary Salazar
Gloria Salvino
Gina Somoza
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Mary Jo Wojtowicz
Virginia Wojtowicz
Marie Zalesiak
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News
Prayer for Our Country

Heavenly Father, you are the real foundation
of nations, raising them up to serve and care
for the people dwelling in their boundaries.
I Thank you for making me a citizen of this
land of freedom and unlimited opportunity—
these United States.
Send forth your Spirit to this country and
make it a source of wisdom and strength,
order and integrity throughout the world.
There will be only one Mass celebrated at 9AM on Memorial
Day, Monday, May 28th in our church. Please come to pray for
all veterans, living and deceased and for all of our men and
women in combat and for their families. Let us show that we as
Americans support our troops!
. A Memorial Day Mass will be celebrated on Monday, May 28th
at 10:30 AM at all major Catholic cemeteries and surrounding
parish cemeteries. Please check the CATHOLIC NEW WORLD
for a list of celebrants and cemeteries near you.

Registration for the new school year
will take place on August 14, September 1st and September 8th. Information
about the Religious Education Program
and registration forms will be available in the rectory.
St. Mary’s School
Parents of Pre-school age children are invited to participate in the following program that will be offered at the
school:
► Thursday May 31st - 10am End of Year Summary
program.
The program will be about 1 hr. and 45 minutes.
Child care will available for siblings. For more information call Mr.
Theis at 708-656-5010.
The Commencement Mass and the distribution of diplomas for the 8th
grade graduates of St. Mary of Czestochowa School, will take place at
the 7PM on Monday, June 4, 2007. Everyone is invited to the Mass to
pray for blessings for our graduates.

We Welcome in Baptism...
Jeslyn Aguilar
Diego Alexis Corral
David Correa
Oscar Correa
Fernando Diaz Jr.
Isabella Ann Kempa Lerma
Marisol Paloma Montoya
Ella Ann Pencak
Sebestian Sanchez
ETERNAL REST………
Virlene Athern
Edward Lorkiewicz
May God Who called you, take you
home!

May 27, 2007
Sunday, May 27
Pentecost
John 20:19-23
On this day of celebration, we are
brought back to the upper room to be with
the disciples when they first met the risen
Lord. John tells us that when Jesus
came to them, he showed them his hands
and side, and that this is what caused the disciples to rejoice (John 20:20). There was something about seeing Jesus’ wounds—now glorified—that filled their hearts.
We don’t have to look too hard to identify the work of the
Holy Spirit here. It was the Spirit who showed the disciples
that Jesus didn’t just come back from the dead; he actually
defeated death and was declared Lord of heaven and
earth. By the Spirit, they realized that because of Jesus’
wounds they too could be filled with divine life, just as their
Master was. And this revelation filled them with excitement.
Brothers and sisters, the Holy Spirit wants to give all of
us the same revelation. After all, this is what Pentecost is
all about—seeing Jesus in a whole new way. Whenever we
pray, whenever we go to Mass, the Spirit wants to reveal
Jesus to our hearts—his love, his mercy, and his power.
He wants to break down the walls that keep us trapped in a
narrow, shallow understanding of God’s plan. He wants to
do this so that he can form us into a people on fire with
love for him, willing to surrender our lives to him, and eager
to bring his good news to a wounded world.
We don’t have to fear the Holy Spirit. He may come in fire,
but only to burn away the things that keep us from Jesus.
We can carry so much “baggage” in our hearts—fears,
anxieties, and resentments. But by the power of the cross,
the Holy Spirit wants to lighten our load so that we can embrace Jesus as our just and loving Savior who wants the
very best for us.
“Jesus, I want to rejoice in you just as the apostles did.
Holy Spirit, burn away everything that keeps me from your
presence. Come, Holy Spirit, and give me a new revelation of Jesus.”
Taken from the Word Among Us—Easter, 2007

Is God calling you?
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and
enkindle in them the fire of your love! Send workers
into the vineyard from our parish. May some of our
parishioners hear the voice of the Spirit calling them
to serve as a priest, a brother or a sister. For more
information, contact Sr. Peter Mary Hettling, CSJ at
312-751-5245 or phettling@archchicago.org.

Anuncios Parroquiales
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
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.
J 20, 19-23

Invitamos a participar en la Adoración del
Santísimo Sacramento. Cada Miércoles
tenemos la Adoración todo el día. 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.
El día 31 de mayo tienen su
aniversario de Ordenación Sacerdotal P. Waldemar Wieladek y P. Tomasz Zielinski. Felicidades a P. Waldemar y P.
Tomasz, y que Dios les bendiga todos los días de sus vidas.
Vigilia para la Vida
con
EL OBISPO GUSTAVO GARCIASILLER
Sábado, 2 de Junio de 2007
8:30 a.m. Habrá una Misa Pro-Vida con el
Obispo Gustavo Garcia-Siller en la
Iglesia San Miguel 14327 Highland
Ave, Orland Park, IL (3/4 de milla
oeste de LaGrange Rd. en la 143rd
St.)
9:30 a.m. Habrá procesión al centro de Planned Parenthood Express, 14470 LaGrange Rd.
PATROSINADO POR EL PRO-LIFE ACTION LEAGUE, EL COMITÉ DE ILLINOIS DERECHO A LA
VIDA, AROUIDIOCESIS DE CHICAGO OFICINA RESPETO A LA VIDA, SAN JORGE PRO-VIDA Y
LA IGLESIA SAN MIGUEL, PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL 773-777-2900 O
MANDAR EMAIL A ANN @ PROLIFEACTION . ORG .

Memorial Day
Este 28 de Mayo celebramos a todos los soldados que han dado
su vida en Los Estados Unidos de América. En nuestra iglesia
vamos a celebrar la Misa a horas 9:00 AM. Todos son
invitados .

La Educación Católica
El registro para el nuevo año escolar se levara a cabo el
día 14 de agosto, 1 de septiembre y 8 de septiembre. La
información sobre las formas del programa y de registro
de la educación religiosa también estará disponible en la
rectoría. Animamos a todos los padres que continúen
trayendo a sus niños a las Misas durante el verano.

27 de Mayo de 2007
Pentecostés
Los cincuenta días pascuales y las fiestas de la
Ascensión y Pentecostés, forman una unidad. No
son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos
en el tiempo, son parte de un solo y único misterio.
Pentecostés es fiesta pascual y fiesta del Espíritu
Santo. La Iglesia sabe que nace en la Resurrección de Cristo, pero se confirma con la venida
del Espíritu Santo. Es hasta entonces, que los Apóstoles acaban
de comprender para qué fueron convocados por Jesús; para qué
fueron preparados durante esos tres años de convivencia íntima
con Él.
La Fiesta de Pentecostés es como el "aniversario" de la Iglesia. El
Espíritu Santo desciende sobre aquella comunidad naciente y
temerosa, infundiendo sobre ella sus siete dones, dándoles el valor necesario para anunciar la Buena Nueva de Jesús; para preservarlos en la verdad, como Jesús lo había prometido (Jn 14.15);
para disponerlos a ser sus testigos; para ir, bautizar y enseñar a
todas las naciones.
Es el mismo Espíritu Santo que, desde hace dos mil años hasta
ahora, sigue descendiendo sobre quienes creemos que Cristo vino,
murió y resucitó por nosotros; sobre quienes sabemos que somos
parte y continuación de aquella pequeña comunidad ahora extendida por tantos lugares; sobre quienes sabemos que somos responsables de seguir extendiendo su Reino de Amor, Justicia, Verdad y Paz entre los hombres.
Para que el cristiano pueda luchar, el Espíritu Santo le regala sus
siete dones, que son disposiciones permanentes que hacen al
hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu, estos dones
son:
► Sabiduría: nos comunica el gusto por las cosas de Dios.
► Ciencia: nos enseña a darle a las cosas terrenas su verdadero
valor.
► Consejo: nos ayuda a resolver con criterios cristianos los
conflictos de la vida.
► Piedad: nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro
Padre y con nuestros hermanos.
► Temor de Dios: nos impulsa a apartarnos de cualquier cosa
que pueda ofender a Dios.
► Entendimiento: nos da un conocimiento más profundo de las
verdades de la fe.
► Fortaleza: despierta en nosotros la audacia que nos impulsa
al apostolado y nos ayuda a superar el miedo de defender los
derechos de Dios y de los demás.

Rifa Parroquial
Les avisamos que esta en la venta la
Rifa que se va a rifar el día 26 de Agosto. El premio principal es de $3000. El
costo de un ticket es de $10. Por favor
colaboren y compren la rifa para ayudar
a nuestra parroquia. El ticket se puede
adquirir a la salida de la iglesia o en la
oficina parroquial. Las personas registradas en nuestra parroquia pueden recoger el sobre que
contiene los boletos de la rifa y la carta en la salida de la
iglesia. Los sobres son expuestos en la mesa y ordenados
alfabéticamente (según los nombres).

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy 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.
J 20,19-23
Pamiętajmy w modlitwie
Dnia 31 maja O. Waldemar Wielądek i O. Tomasz Zieliński obchodzą rocznicę swoich Świeceń
Kapłańskich. Polecajmy w naszych modlitwach służbę kapłańską Ojca Waldemara i O. Tomasz.
Szczęść Boże Ojcze Zbigniewie

Loteria Parafialna
W związku z Karnawałem i patronalnym świętem Naszej Parafii, zachęcamy do nabywania losów Loterii Parafialnej. Każdy, kto nabywa
takie Losy, ma możliwość wygrania,
ale przede wszystkim wspiera naszą
Parafię. Losy Loterii można nabywać u Pana Andrzeja, wychodząc z
Kościoła. Cały bloczek - 10 Losów
kosztuje $100.-; 1 Los - $10.-. Osoby, które są zapisane w naszej parafii prosimy o zabranie koperty, w której się znajdują losy
wraz z listem. Koperty te zostały wystawione w tyle kościoła
i są ułożone alfabetycznie (według nazwisk). Zabranie tych
kopert pozwoli na zaoszczędzeniu kosztów całej loterii. Bóg
zapłać.

Koło Żywego Różańca
zaprasza na kolację
Ta kolacja będzie miała miejsce 27 maja
w Social Center o godzinie 1:00 PM.
Koszt biletu wynosi $15.00 z osobę. Bilety są dostępne u Pani Helen Cison (708) 863-4238.

Memorial Day
28 maja czyli w ostatni poniedziałek maja przypada
Dzień wdzięczności i pamięci o tych, którzy w jakichkolwiek wojnach oddali życie za wolność Ojczyzny. Dlatego
też w tym dniu o godz. 9.00 AM będzie odprawiona
Msza św. w intencji wszystkich którzy oddali życie za
naszą wolność. Zapraszamy na wspólne świętowanie.

27 maja 2007
Dary Ducha Świętego
1. Dar mądrości jest on uczestniczeniem w
mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy
i ich relacji takimi, jakimi widzi je On. Jest to dar
patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności.
Święty Tomasz pisał w tym miejscu o mądrości
jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości jest
związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota, która jest brakiem smaku
w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia w ogóle Boga,
zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności.
2. Dar rozumu jest on sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między Krzyżem a Trójcą Świętą, między moim
krzyżem a miłością Boga - w konkretnej perspektywie mojego życia,
losu. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, traci „Ducha”. „Rozumnie” znaczy
„biorąc pod uwagę Boga”.
3. Dar rady jest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności życia.
Pozwala radować się życiem, jego prostą, codzienną osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których
powodu człowiek odwleka podjęcie „moralnych” decyzji. Dar rady
przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest
źródłem pasji życia.
4. Dar męstwa jest pokarmem nadziei. To głównie ten dar uwalnia
człowieka od lęku przed największym wrogiem - śmiercią. Daje siłę
„Ducha”, potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak
choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, że nie będą miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z
samego źródła witalności: z Boga samego.
5. Dar wiedzy (umiejętności) jest on poznawaniem prawdy o Bogu i
budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie. Tak o tym darze mawiał święty Proboszcz z Ars: „chrześcijanin
natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie
widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego
muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko chrześcijanina widzi
aż po głębię wieczności”. A święta Teresa z Lisieux: „Wiedza Miłości,
och tak! (…) Tylko takiej wiedzy pragnę!”.
6. Dar bojaźni Pańskiej jest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby nie zerwać z Nim
relacji, poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można
igrać; lęk przed tym, że nie jest się w stanie sprostać wielkiej, Boskiej
miłości, a równocześnie silne pragnienie bycia całym dla Boga. To
dar, który owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń
wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, ale czymś, co poszerza
serce i daje radość. W tym sensie jest syntezą biblijnej duchowości.
7. Dar pobożności jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca.
Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Światłem dla „bycia pobożnym” jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać
ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego
poczucia nie ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi…

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Zaproszenie na Pielgrzymkę
Zapraszamy na IX Polonijną Pielgrzymkę
Rodziny Radia Maryja do “Amerykańskiej
Częstochowy” w Doylestown, Pensylwania w
dniach od 30-go czerwca do 3-go lipca 2007 r.
Hasło Pielgrzymki: ”Przypatrzmy się powoła-

Pierwszy Piątek Miesiąca
W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Tradycyjnie już od godziny 9-tej rano, odwiedziny chorych przez kapłana. Wieczorem o godz. 7.00
Msza św. Wcześniej, tak jak zawsze - możliwość
spowiedzi

Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 1-go lipca 2007
r.

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.

niu naszemu.”

Do wyboru są następujące trasy:

1) Chicago – Doylestown – Chicago ($250.-);
2) Chicago – Doylestown – Niagara – Chicago ($320.-);
3) Chicago – Doylestown – Stonebridge – Chicago ($320.-);
Atrakcje turystyczne, czyli zwiedzanie Wodospadu Niagara,
NY lub Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Stonebridge, NJ
przewidziane są w drodze powrotnej z Doylestown w poniedziałek 2 lipca.

Więcej informacji i zapisy w Centrali Radia Maryja
6965 W. Belmont Ave. tel. 773 385 84 72

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.

