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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 29, 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
Violeta Rodriguez - 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
sters)

July 29, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Bernard Pugno (Dave & Debbie Kozerski)
9:00 †Ann Michalski (Joseph Kosin)
†Eugene V. Gadzinski (Eugene & Rita Grabinski)
†Helen Duma-Safranski (Kroll family)
10:30 O Boże bł. i zdrowie w 2-ą rocz. ślubu dla Maria i Grzegorz Chlebek
†Dominik Bukłak
†Aniela i Kozimiek Kut (10 rocz. śm.)
†Edward Ptak (2-a rocz. śm., żona, dzieci i wnukowie)
12:30 Presentación de 3 años de Guadalupe Solis
Presentación de 3 años de Elizabeth Hernandez
5:00 †Elisa Castellanos
7:00 Za parafian
July 30, Monday, Peter Chrystologus, bishop, doctor
7:00 †Deceased members of Cristman family
8:00 †Deceased members of Lacki family (Mae Ciotuszynski)
July 31, Tuesday, Ignatius of Loyola
7:00 †Rita I Tesar
8:00 †Edward Agnielczyk
August, 1, Wednesday, Alphonsus Liguori, bishop, doctor
7:00 †Poor Souls
8:00 †Marek & Staszak Familie
8:30 Adoration of the Blessed Sacrament until 7PM
7:00 El Circulo de Oración
August 2, Thursday, Eusebius of Vercelli, bishop
7:00 †Deceased members of Tesar-Martin family
8:00 †Deceased members of Adams family
August 3, First Friday, Peter Julian Eymard, Triest
7:00 †Deceased members of Cristman family
8:00 †Rita I. Tesar
8:30 Adoration of the Blessed Sacrament
7:00 Polish Mass
August 4, First Saturday, John Mary Vianney, Triest
8:00 Parishioners
8:30 Adoration
11:00 Wedding Mass: Adelajda Sobeczko & Jacek Zapala
1:00 Wedding Mass: Joanna Palys & Dariusz Grela
3:00 Anniversary: Luz Delia & Felix Babilonia
5:00 †Rita Roszyk
†Eleanore Firlick (Ed Firlick)
†Marco Salvino (wife)
†Joseph Maciejewski (wife)
†Family of Jan & Franciszka Jakob (daughters and si-

August 5, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 Helen Duma-Safranski (Kroll family)
Ann Michalski (Bob Krolak)
10:30 O Boże bł. w 30-tą rocz. ślubu dal Elzbieta i Leszek Skoczen
O Boże bł. w 23-ą rocz. ślubu dla Stanisława i Marian
Tisonczyk
†Anthony Poplawski (family)
†Adela Piejko
†Edward Ptak
†Dominik Bukłak
†Aniela i Kozimiek Kut (10 rocz śm.)
12:30 †Efraim Villegas (familia)
†Elisa Muñoz (4 años, familia)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Za Parafian

Lector Schedule
August 4, 2007
5:00 Joseph Graham, Sr. Magdalene
August 5, 2007
7:30 John Kociolko
9:00 Michael Yunker, Cynthia Kohoutek
10:30 Andrzej Szudziński, Rafał Bielobradek
12:30 Javier Sanchez, Marisol Ortiz
Juan Rodriguez, Roberto Pasillas
5:00 Enrique Garcia, Griselda, Humberto Tellez
Eucharistic Ministers
August 4, 2007
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
August 5, 2007
7:30 Ed Hennessy
9:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Myra Rodriguez, Georgia Czarnecki
Christine Zaragoza, John Kulaga
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Mario Segoviano, Mariana Garcia
5:00 Enrique Garcia, Magarita Morales
7:00 Priests

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Joanna Palys & Dariusz Grela
III. Adelajda Sobeczko & Jacek Zapala
II. Justyna Kotulska & Michał Prochowski
II. Dagmara Krawczyk & Grzegorz Mroz

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection :July 22, 2007

We are planning to play Bingo at our
Summer Fest/Carnival on Saturday, August
25th and Sunday, August 26th. Workers will
be needed to help with the Bingo - we especially need persons that are able to call
the Bingo numbers (loudly and clearly).
Supplies and food items must be purchased before this event;
before we order the necessary items we kindly ask:. Can you
help us with a monetary donation or can you supply any
needed items (paper plates, napkins, plastic-ware, plastic and
foam cups, etc.).
Food items such as hot dogs and buns and hamburgers and
buns would also be much appreciated. Call Terry (708-6560425) or Irene (708-652-9037 or Alice (708-218-7842).
Please bring donations to the priests’ sacristy after Sunday
Masses or bring them to the rectory office during office hours.

Parish Raffle Drawing
We encourage all parishioners to participate in our parish raffle by doing their best
to sell all or part of the raffle book. Sell as
many tickets as you can until August
26th!. You can split a ticket purchase with a friend,
(example: ten people can purchase one ticket for $1.00
each or 2 tickets at $2 each, etc.) There are still 4 weeks
left to sell the tickets. Will you help your parish to reach its
goal of $50,000?
Mark your Calendar… for the second annual benefit dinner
and Silent Auction for the benefit of St. Mary of Czestochowa School! It will be held at Klas Restaurant on Cermak
on Friday, October 5, 2007 from 6pm to 10pm. We need
ticket buyers, and Silent Auction donations. Dinner tickets
will sell for $35 per person. The keynote speaker this year
will be Theresa Szczurek, Ph.D., graduate, author and
business leader. Contact Mr. Theis at (708) 656-5010 ext.
56 or 708-532-09211 for tickets or for auction donations.

We Welcome in Baptism...
Adrian John Borowicz

07/21

5:00PM

$480.00

07/22

7:30AM

$421.00

9:00AM

$1,118.00

10:30AM

$1,493.00

12:30PM

$1,004.83

5:00PM

$232.00

7:00PM

$261.00

TOTAL

$5,009.83

Children’s Collection: $9.00

YOUR GIFT TO GOD!
“Ask and you will receive; seek and you will find; knock and
the door will be opened to you.” Luke 11:9.

Jesus assures us that if we ask Him, God will take care of
what we need. The problem is that in our culture we often
confuse what we really need with what we want. We need
very little. However, we usually want so much more. A
good steward only asks God for what is really needed.
Weekly Budget
7/22/07
Variance

$10,837.00
$- 5,009.83
$- 5,827.17

Previous Shortfall:

$133,530.44
$+ 5,827.17
$139,357.61

Shortfall to date:

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
Patty Bambas
Robin Bonavolante
Therese Brazda
Aurora Castro
Sam Cmunt
Robert DeDera
Mary Dlugokienski
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
Janice Stachyra
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Mary Jo Wojtowicz
Virginia Wojtowicz
Marie Zalesiak
Cecilia Ziegler
Clara Zima

St. Mary’s Parish News

ST. MARY OF CZESTOCHOWA PARISH
SUMMER FEST!!
FREE ADMISSION!
August 23, 24, 25 & 26
34th Laramie, Cicero
Thursday 8/23 - 5pm to 10:00pm
Friday, 8/24 - 5:00pm to 10:00pm
Saturday, 8/25 - 12pm to 11:00pm
Sunday, 8/26, 12:00 pm to 9pm
FOOD COURT FEATURING:
American, Mexican & Polish Cuisine
Beer Garden
Kiddie Activities/Games
Carnival rides
Live Music! (Several DJ’s)
SPLIT-THE-POT BINGO
(Saturday & Sunday)
PARISH RAFFLE - 8PM (SUNDAY, 8/26)
Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following dates:
______August 23rd
______August 24th
______August 25th
______August 26th
NAME: __________________________________________
ADDRESS: ______________________________________

July 29, 2007
Religious Education Information
Registration forms for the new school year in the
Fall of 2007 can be found at all four entrances in
the church. Parents that are interested in enrolling
their children in our parish Religious Education
Program are invited to take a form and follow the
instructions as necessary. Your cooperation is
most appreciated.

CONGRATULATIONS!: to Michael and Mark
Yunker, graduates of St. Mary’s School. We are
proud to announce that they have been inducted
into the following National Honor Societies:
Michael - at UIC (Engineering): PHI THETA KAPPA
AND PI TAU SIGMA - (Mech. Engineering).
Mark - at: Elmhurst College (Education): PSI CHI
(Psychology) and PI Gamma MU (Social Sciences).
We are very proud of Michael and Mark and we wish them much
success in all of their future endeavors!
Sunday, July 29
Luke 11:1-13

“Ask, Seek, Knock!”

Every person has his or her limits. Even with
our own children, whom we love with all our
hearts, we have only so much patience. Sometimes we just plain get worn out and can lose our cool with them.
Isn't it amazing, then, to hear Jesus say that our heavenly Father
has unlimited patience? Isn’t it astounding that Jesus tells us to go
ahead and wear him out with our prayer requests?
Despite these assurances of God’s patience, we can still find it
hard to keep on asking, seeking, and knocking on heaven’s door.
We still love God and trust him, but a sense of fate or just plain
common sense can get the upper hand over simple faith in the God
of the impossible. We get worn out quickly, we lose our focus.
Perhaps we spend a day or two on a petition, but we are nothing
like the persistent neighbor with his nighttime request.
Brothers and sisters, God wants us to bombard him with our petitions every day. He assures us that we cannot overdo it. Part of
the solution to problems like abortion, war, illness, broken families,
and grinding poverty is constant, persistent, unrelenting prayer. Our
Father wants to give us good gifts. He wants to help us with our
problems. So be persistent. Go to him every day and ask and ask
and ask. Never stop asking. Never give up. Never lose hope.
“I thank you, Lord, with all my heart...When I cried out, you answered; you strengthened my spirit.” So prayed the psalmist in
today’s readings (Psalm 138: 1-3). Surely we too can cry out to
heaven with patience and persistence. Surely, we too can keep on
asking, seeking, and knocking. Why? Because “the Lord is on high,
but cares for the lowly.” That’s each one of us. He will never leave
us wanting!
“Father, we come to you and ask you to heal our wounded, suffer-

________________________________________________

ing world. Pour out divine grace from your throne, Father, and renew the face of the earth. We will never stop praising you for we
know that you are faithful to the end.”

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

Taken from THE WORD AMONG US, JULY 2007.

Anuncios Parroquiales
DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó,
uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan
enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro
pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todo el que no debe algo, y no nos dejes
caer en la tentación. Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: "Amigo, préstame
tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo
nada que ofrecerle. Y, desde dentro el otro le responde: "No me
molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados: no puedo levantarme para dártelos". Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo,
al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues, así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; por que quien pide, recibe; quien busca,
halla; y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando
el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si
vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que se lo piden?
LUCAS 11, 1- 13
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).

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 __________________________________

29 de Julio de 2007
1 de Agosto
San Alfonso de Liguori
San Alfonso nace en
Marianella, cerca de Nápoles,
el 27 de septiembre de 1696.
Primogénito de una familia
más
bien
grande,
perteneciente a la nobleza
napolitana, rrecibe una sólida
formación, estudia lenguas
clásicas y modernas, pintura
y música. Terminados sus estudios universitarios
obtiene el doctorado en ambos derechos y comienza a
ejercer en el campo del derecho. En 1723, tras un
largo camino de discernimiento, abandona la carrera
del derecho y, a pesar de la fuerte oposición del padre,
se hace seminarista. Se ordena sacerdote el 21 de
diciembre de 1726 cuando contaba 30 años. En 1729,
Alfonso deja su casa natal y se establece en el Colegio
de los Chinos, de Nápoles. Allí se inicia su
experiencia misionera en el interior del Reino de
Nápoles donde encuentra gente aún mucho más pobre
y abandonada que todos aquellos niños que
deambulaban sin rumbo fijo por las calles de
Nápoles.El 9 de noviembre de 1732, Alfonso funda la
Congregación del Santísimo Redentor, popularmente
conocida como "Los Redentoristas", a fin de seguir el
ejemplo de Jesucristo y anunciar la Buena Nueva a los
pobres y a los más abandonados. A partir de entonces
se dedicaría enteramente a esta nueva misión. Alfonso
es amante de la belleza: músico, pintor, poeta y
escritor. Pone toda su creatividad artística y literaria al
servicio de la misión, cosa que exige a cuantos se
incorporan a la Congregación. Escribe 111 obras sobre
espiritualidad y teología. Las 21.500 ediciones y
traducciones de sus obras a 72 lenguas distintas
demuestran ampliamente que san Alfonso está entre
los autores más leídos. La mayor contribución que
Alfonso presta a la Iglesia se hace, sin embargo, en el
campo de la teología moral con su obra ”Teología
Moral.”En 1762, a la edad de 66 años, Alfonso fue
consagrado obispo de Santa Ágata dei Goti a pesar de
oponerse vivamente a su nombramiento por sentirse
demasiado viejo y enfermo como para dedicarse
adecuadamente a su diócesis. En 1775 se le acepta la
renuncia y se retira a la comunidad redentorista de
Pagani donde muere el 1 de agosto de 1787. Es
canonizado en 1831, proclamado Doctor de la Iglesia
en 1871 y declarado Patrón de Confesores y
Moralistas en 1950.
Visite : www.cssr.com

Ogłoszenia Parafialne
XVII Niedziela Zwykła
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył
ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić,
jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech
przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj
nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy
chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam,
co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj
mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku.
Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i
nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka,
znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast
ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą.
Łk 11,1-13

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.
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 _______________________________________

29 lipca 2007
Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696
roku w Marianella, w pobliżu Neapolu. Był
pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty. Otrzymał solidną formację,
studiował języki klasyczne i nowożytne, zajmował się malarstwem i muzyką. Skomponował Dialog duszy z cierpiącym Chrystusem,
oraz znaną dziś w całych Włoszech kolędę:
„Tu scendi dalle stelle” (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich), a także wiele innych pieśni dla ludu. Uniwersyteckie studia kończy doktoratem obojga praw i rozpoczyna karierę adwokacką.
W roku 1723, po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca karierę adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca, wstępuje do
seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje
święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędza z bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. Zakłada
„Kaplice wieczorne”, organizowane i uczęszczane przez tę właśnie
młodzież. Gdy umierał, działały 72 takie kaplice, z ponad 10 tysiącami członków.
W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w
Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego
misjonarskie doświadczenie w granicach Królestwa Neapolitańskiego, gdzie spotyka ludzi o wiele biedniejszych i jeszcze bardziej
opuszczonych, niż opuszczone dzieci, wałęsające się bez celu po
ulicach Neapolu.
9 listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego
celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Od tego momentu
całkowicie poświęca się swojej nowej misji.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i pisarzem. Wszystkie swoje twórcze zdolności w dziedzinie literackiej i artystycznej wykorzystuje na służbę misji i tego wymaga też
od wstępujących do Zgromadzenia. Napisał 111 dzieł z dziedziny
duchowości i teologii. 21.500 wydań jego dzieł oraz ich tłumaczenia na 72 języki świadczą dobitnie, że Alfons należy do najbardziej
poczytnych autorów. Najbardziej znane jego dzieła to: O wielkim
środku modlitwy, O umiłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennym,
Uwielbienia Maryi, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.
Praktykowanie modlitwy. Miłość, zjednoczenie z Chrystusem oraz
duszpasterskie zaangażowanie Alfonsa sprawiają, że jest on jednym z największych mistrzów życia wewnętrznego.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest jego
Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej
pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi na konkretne potrzeby wiernych, jego codziennego kontaktu ze zwyczajnymi
sprawami wiernych. To, co pisał jest przeciwieństwem bezdusznego legalizmu, którym była przeniknięta współczesna mu teologia.
Alfons odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit
sprawujących władzę, skrajny rygoryzm, który według niego zamyka drogę do Ewangelii. Jego zdaniem „podobnego rygoru nigdy
nie nauczał, ani nie praktykował Kościół”. Alfons podejmuje teologiczną refleksję o wielkości i godności ludzkiej osoby, o moralnym
sumieniu, o ewangelicznym miłosierdziu.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata
dei Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej
godności, ze względu na swój podeszły wiek i słabe zdrowie, które
przeszkadzały mu podjąć tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku
1775 jego zrzeczenie się urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca do
klasztoru w Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku
1871, a Patronem Spowiedników i Moralistów w roku 1950.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

GALA POLSKIEGO TAŃCA
LUDOWEGO
Wystąpią zespoły
z : Toronto, New
York, Boston,
Detroit i Chicago
PIĄTEK,3 SIERPNIA, 2007 – 8:00 P.M.
ARIE CROWN THEATER
2301 S Lake Shore Dr, Chicago, IL 60616
Bilety $15.00 – ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji: 773-350-6834

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.

