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

Twelfth Sunday in Ordinary Time
June 24, 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

June 24, Sunday - Nativity of John the Baptist
7:30 †Rose Zimowski (St. Mary’s Seniors)
9:00 †Helen Duma-Safranski (Kroll Family)
†Ann Michalski (Gert)
10:30 O Boże bł.dla O. Antoniego Bradło C.Ss.R.
w 50-tą rocz. kapłaństwa
O Boże bł. dla Barbary i Stanisława Trela w 7–mą rocz ślubu
O Boże bł. dla Marii i Czesława w 30–tą rocz. ślubu
O potrzebne łaski dla Piotra w 28–tą rocz. urodzin
†Edward Ptak
†Janusz Ślęzak
†Zenon Czykier (Elizabeth Villa)
†Stanisław i Anna Ceremuga
†Kazimierz Smolak w 13-tą rocz. śmierci
†Helena i Jan Wieczorkowscy
†Janina i Piotr Balcerzak
12:30
5:00
7:00

Presentación de 3 años de Vanessa Guadalupe
†Jose Martinez (Family)
†Ester Perez Gerardo (sus hijas)
Por los Feligreses
O zdrowie i bł. Boże dla mamy Genowefy Gieolrojć
O bł. Boże dla Wiesławy i Rudolfa
O bł. Boże dla Uli z rodziną
†Pavel Balaz (Joanna Balaz)
†Bronisław Sulewski w 18-tą rocz. śm.
†Josefa Sulewska w 6-tą rocz. śm.
†Jan Sulewski
†Andrzej Sulewski

June 25, Monday, weekday
7:00 †Deceased members of Adams family
8:00 †Anne Stachnik (family)
June 26, Tuesday, weekday
7:00 †Rita I. Tesa
8:00 †Deceased members of the Cison family (family)
June 27, Wednesday, Cyril of Alexandria, bishop
7:00 Deceased members of Cristman family
8:00 †Jerry Lee Melton (John Fitzgerald)
June 28, Thursday, Irenaeus, bishop, martyr
7:00 †Deceased members of Tesar-Martin family
8:00 †Bruno Kowalski (Gen Kowalski)
June 29, Friday, Solemnity of Peter & Paul, apostles
7:00 †Deceased members of Adams family
8:00 †Rita I Tesar
7PM Polish Mass
†Zofia i Władysław Dąbrowscy
†Paweł i Piotr Dąbrowscy

Iskierki Parafialne
June 30, Saturday, weekday
8:00 †Pavel Balaz
11:00 Wedding: Bożena Udziela & Tomasz Watychowicz
1PM Wedding: Wiesława Drążek,& Jan Sopiarz
3PM Quinceañera: Deziree Jannelly Gomez
5PM †Joseph Stolarski (Martha)
†Loretta Zima (Rita Mejka)
July 1, Thirteenth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Bernard Pugno (Rich & Mary Kuzerski)
9:00 †Helen Duma-Safranski (Kroll family)
†Michalski-Pilarski families (Ann & Gert)
10:30 †Anthony Poplawski (family)
†Edward Ptak
12:30 †Jesus Gutierrez (familia Gutierrez)
5:00 Por los feligreses
7:00 Za parafian

Lector Schedule
June 30, 2007
5:00 Marissa Martinez, Sister Magdalene
July 1, 2007
7:30 John Kociolko
9:00 Kim Tross, Nicole Perez
10:30 Andrzej Szudziński, Małgorzata Maturska
12:30 Marisol Ortiz, Javier Sanchez, ,
Juana Salas, Martin Duran
5:00 Griselda, Norma Rodriguez, Enrique Garcia
Eucharistic Ministers
June 30, 2007
5:00 Georgia Czarnecki, Jean Yunker
July 1, 2007
7:30 Ed Hennessy
9:00 Irene Saldana, Vicente Saldana Larry
Napoletano, John Kulaga,
Myra Rodriguez, Mariana Garcia
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Mario Segoviano, Margarita Morales
5:00
Enrique Garcia, Maria Cruz Rodriguez
7:00 Priests

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between….
III. Bożena Udziela & Tomasz Watychowicz
III. Wiesława Drążek & Jan Sopiarz
II. Michalina Szuba & Jeremy Fasano
II. Heidi Korth & Marcin Łapczyński
I. Michalina Szuba & Jeremy Fasano
I. Heidi Korth & Marcin Lapczynski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection :June 17, 2007
06/09

5:00PM

$313.00

06/10

7:30AM

$472.00

9:00AM

$1,310.00

10:30AM

$1,517.00

12:30PM

$1,397.91

5:00PM

$179.00

7:00PM

$154.00

TOTAL

$5,342.91

Booth Space
St. Mary’s Summer Fest/
Carnival will be held on
Thurs. Aug. 23 - Sunday,
Aug. 26 at the intersection of
Laramie Ave. & 34th St. where there is ample
parking. This year, we will also have BINGO at
the Fest.
If you or someone you know is interested in
booth space at St. Mary’s Summer Fest, now is
the time to reserve your spot. You have the option of renting a booth or simply renting a space
(you bring your own booth or tent).
12 x 12 ft booth — $1,000
10 x 10 ft booth — $700
12 x 12 ft space — $650
10 x 10 ft space — $450
All vendors will have access to an electrical outlet! Please call the parish rectory for an application.

Generator Needed!
Do you (or perhaps someone
you know) have a generator
that you could lend St. Mary’s
Parish to use during the parish
carnival? Our biggest expense last year was
associated with renting of generators. If you
can assist with a generator or are an electrician
and can help us out, please call Alice Krzak at
708-218-7842.
We Welcome in Baptism...
Fernando Gabriel Tovar Acosta
Liana Berenice Carreto
Adan Garcia
Alvaro Garcia
Diana Garcia
Emily Gonzalez
Kamilah Gonzalez
Juan Carlos Hernandez
Yesenia Hernandez

Children’s collection:

$62.00-

YOUR GIFT TO GOD!
“The Lord called me from birth, from my mother’s womb he
gave me my name.” (Isaiah 49:1)

The best way to achieve true peace, joy and contentment in
life is to realize that God has, indeed, had a plan for you
since before you were born. He has given you the time,
talent and treasure to fulfill that plan. Now it is up to you to
use your life gifts as God intended.
Weekly Budget
6/17/07
Variance

$10,837.00
$- 5,342.00
$- 5,494.09

Shortfall to date:

$116,563.88
$+ 5,494.09
$122,057.97

Total Shortfall:

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
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
Walter Lauth
Doris Ludvik
Royden Martin

Ann Monczynski
Patti Polis
Baby Kenneth Quiroz
Ann Sak
RoseMary Salazar
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
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 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
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. 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! There are still 9 weeks left to sell or purchase your raffle
tickets. Many thanks to all of our parishioners that have already sold
their raffle books!
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

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following dates:
______August 23rd
______August 24th
______August 25th
______August 26th
NAME: __________________________________________
ADDRESS: ______________________________________

June 24, 2007
We extend a welcome to the Missionary Sisters of St. Peter
Claver who are visiting our parish this weekend. You can meet
them at all entrances of the church with their magazine “Echo
From Africa and other Continents.” They will ask you to subscribe to this magazine which will inform you about the progress
of our holy faith in the mission lands and about the needs of the
missionaries. By helping them you will share in their daily
prayers and their work for the missionary church.
Congratulations to Mr. Al Theis and the students
of St. Mary of Czestochowa School for surpassing their goal of collecting 200,000 pennies by
2,017! As promised, Mr. Theis spent an overnight in the eerie third floor attic of the school. He
claims that he came across a few cobwebs, but
he didn’t find any spiders or other critters for
which he was relieved. This fundraiser was more fun for the
children than it was for their principal! Mr. Theis is grateful to all
parishioners and friends of the school for their support of this
worthy cause to benefit the operational needs of the school.
Pilgrimage Day—Our Lady of LaSalette in Twin Lakes, WI. This
trip is scheduled for Saturday, August 4, 2007. Departure will be
at 8:30Am from 7432 West Talcott Avenue with return at approximately 6PM. Anyone interested in participating in this pilgrimage should send registration information (name, phone #
with the fee $40 to Sister Chrisine Maria, C.R. Coordinator of
Pilgrimage, 7432 W. Talcott Ave. Chicago, IL 60631 (773-7926363). The pilgrimage will include Eucharistic Liturgy, Sacrament of Reconciliation, a guided tour of the Shrine grounds and
a viewing of the video of LaSalette. Hot lunch is included in the
price. A gift shop will also be opened for tourists.
Totus Tuus
(Latin for Totally Yours)
Totus Tuus is a new Archdiocesan summer catechetical youth program; this program will be held at St. Francis Borgia Parish located at
3535 N. Panama in Chicago beginning on July 23rd through July
27th. For grade school children (grades 1-6) the program runs Monday-Friday from 9am to 3pm. For junior and senior high school youth,
the program runs Sunday-Thursday 7:30pm to 9:30pm. TOTUS
TUUS combines catechesis and having FUN!!! The youthfulness
and energy of the teachers is contagious; come out and join us!!! All
will be invited to a potluck dinner on Wednesday, July 25 at 6pm. The
cost of the program is $30 per child. $70 for families of 3 or more
children. To register, call Religious Education Office at (773-6251705.)

Congratulations to the following former graduates of St. Mary of
Czestochowa School for achieving Honor Roll status in their respective schools for the 2nd semester:

________________________________________________

St. Laurence High School - “B” Honor Roll:
Emilio Fuentes, Jr. Christopher Aranda and Joseph Graham

PHONE NUMBER _________________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)

Queen of Peace High School - “B” Honor Roll:
Joanna Hajost

Anuncios Parroquiales

Domingo XII del Tiempo Ordinario

La Natividad de San Juan Bautista

SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS 1, 57-66.80

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto
y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había
hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar
al niño, y lo llamaron Zacarías, como a su
padre. La madre intervino diciendo:
— ¡No! Se va a llamar Juan.
Le replicaron:
—Ninguno de tus parientes se llama así.
Entonces preguntaban por señas del padre
cómo quería que se llamase. Él pidió una
tablilla y escribió: “Juan es su nombre”.
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y
empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los
vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió
la noticia por toda la montaña de Judea. Y
todos los que le oían reflexionaban diciendo:
— ¿Qué va a ser este niño?
Porque la mano del Señor estaba con él. El
niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel.

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en la
Kermés, por favor llenen este formulario y pongan
lo en la colecta dominical. Gracias
______23 de Agosto
______24 de Agosto
______25 de Agosto
______26 de AGosto
Nombre ________________________________
Adres ___________________________________
_______________________________________
Teléfono ________________________________

24 de Junio de 2007

29 de Junio Fiesta de San Pedro y San Pablo
Tan atrás como en el siglo cuarto se celebraba una fiesta en
memoria de los Santos Pedro y Pablo en el mismo día, aunque
el día no era el mismo en Oriente que en Roma. La fiesta principal de los Santos Pedro y Pablo se mantuvo en Roma el 29 de
junio tan atrás como en el tercero o cuarto siglo. La fecha 258
en las notas revela que a parir de ese año se celebraba la memoria de los dos Apóstoles el 29 de junio en la Vía Apia ad
Catacumbas (cerca de San Sebastiano fuori le mura), pues en
esta fecha los restos de los Apóstoles fueron trasladado allí.
Más tarde, quizá al construirse la iglesia sobre las tumbas en el
Vaticano y en la Vía Ostiensis, los restos fueron restituidos a
su anterior lugar de descanso: los de Pedro a la Basílica Vaticana y los de Pablo la iglesia en la Vía Ostiensis. En el sitio Ad
Catacumbas se construyó, tan atrás como en el siglo cuarto,
una iglesia en honor de los dos Apóstoles. Desde el año 258 se
guardó su fiesta principal el 29 de junio, fecha en la que desde
tiempos antiguos se celebraba el Servicio Divino solemne en
las tres iglesias arriba mencionadas. El recuerdo de ambos Pedro y Pablo fue más tarde relacionado con dos lugares de la
antigua Roma: la Vía Sacra, en las afueras del Foro, adonde se
decía que fue arrojado al suelo el mago Simón ante la oración
de Pedro y la cárcel Tullianum, o Carcer Mamertinus, adonde
se supone que fueron mantenidos los Apóstoles hasta su ejecución.
También en ambos lugares se erigieron santuarios de los Apóstoles y el de la cárcel Mamertina aún permanece en casi su
estado original desde la temprana época Romana. Estas conmemoraciones locales de los Apóstoles están basadas en leyendas
y no hay celebraciones especiales en las dos iglesias. Sin embargo, no es imposible que Pedro y Pablo hayan sido confinados en la prisión principal de Roma en el fuerte del Capitolio,
de la cual queda como un resto la actual Carcer Mamertinus.

Hoy están con nosotros Las Hermanas Misioneras de San
Pedro Claver con sus revistas misioneras. Ellas quieren su
colaboración en evangelización del mundo a través de
suscripción de revista: Eco de las Misiones Esta revista
los tendrá bien informados del progreso de nuestra fe en
las misiones y de las actividades y necesidades de los misioneros. Ayudando a las Hermanas Ustedes participarán
en las oraciones y apostolado misionero de la Iglesia y
aumentarán en las obras misioneras en Reino Divino.
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

XII NIEDZIELA
Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie,
lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie
ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to
imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go
chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał:
Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A
natychmiast otworzyły się jego usta, język się
rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach
na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej
krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim,
co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z
nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania
się przed Izraelem.
(Łk 1,57-66.80)

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz drugi chcemy zorganizować karnawał parafialny. W
związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich
parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne
jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną kolektę
lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______23 sierpnia
______24 sierpnia
______25 sierpnia
______26 sierpnia
Nazwisko _____________________________________
Adres_________________________________________
_____________________________________________
Telefon _______________________________________

24 czerwca 2007

Siostry Misjonarki św. Piotra
Klawera będą z nami w przyszłą niedzielę. Będą one w przedsionku kościoła
z miesięcznikiem "Echo z Afryki", by
Was zaprosić do prenumeraty tego czasopisma. Miesięcznik ten poinformuje
Was o postępie naszej św. Wiary w krajach misyjnych i o potrzebach misjonarzy poświęcających się
na niwie misyjnej. Przez Waszą pomoc będziecie
mieć udział w modlitwach Sióstr i w ich pracach
dla Kościoła Misyjnego.
29 czerwca Uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła
Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Należał do Jego najbliższego
grona uczniów. Obecny podczas przemienienia na górze
Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Boga; kroczy po wodzie ku Jezusowi; jest przy Nim w
Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza broni Go, atakując
sługę arcykapłana. Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się Piotrowi, przekazując mu władzę pasterską. Po
Zesłaniu Ducha Świętego wygłasza mowę misyjną do
Żydów. Jest autorem dwóch listów. Nad jego grobem wzniesiono w 320
roku bazylikę Watykańską.
W IKONOGRAFII św. Piotr ukazywany jest jako biskup lub papież w
pontyfikalnych szatach. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skata - stanowiące
aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.
Św. Paweł, Apostoł (+67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów. Szaweł
urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny. Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później
przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Gorliwość w strzeżeniu
tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Po nawróceniu nagłym,
niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku 67 - co św. Piotr. W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostola złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami.
W IKONOGRAFII przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami
są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

Czuwanie Nocne
Zapraszamy na czuwanie nocne połączone z
nabożeństwem wynagradzającym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi, które będzie miało miejsce w naszej parafii w czwartą sobotę miesiąca tj. 23-go czerwca w godzinach od 7.00 PM do 10.30 PM.
W czasie czuwania można będzie skorzystać z sakramentu pokuty. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.
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.

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-

niu naszemu.”

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

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

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.

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.

