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

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time
September 23, 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
5:00

September 23, Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Helen & Edward Natonski (Marcy Pugno & family)
9:00 †Helen Duma Safranski (Kroll Family)
†Marie Ciotuszynski (MaryAnn Lipinski)
†Marie Laveau (Zimowski family)
10:30 Dziękczynna w 25-ą rocz. ślubu Marii i Andrzeja Gal
O Boże bł. w 1-szą rocz. ślubu dla Doroty i Waldemara z
podziękowaniem za Boże łaski z prośbą o dalsze
O Boże bł. i zdrowie w dniu urodzin dla Helena Bafia (córki i
syn z rodzinami)
O szczęśliwy zabieg i powrót do zdrowia dla Józefa
†Zygmunt Staniszewski (2-a rocz. śm.)
†Wojciech Warzecha
12:30 Presentación de Leslie Saucedo y Christopher Saucedo
Presentación de 40 días de Kandy Martinez
Francisco Barba (familia)
†Piadad Casteñeda (hijos y nietos)
†Casimiro Nuñez (hijos y nietos)
†Crispimiana Llamas (aniversario, hijos y nietos)
†Carmen Vazquez & Elisa Vasquez (Blanca Perez)
†Marco Antonio Esper (Blanca Perez)
5:00 Por los feligreses
7:00 Za Parafian
September 24, Monday, Weekday
7:00 †Deceased members of Cristman family
8:00 †Anne Stachnik (family)
September 25, Tuesday, Weekday
7:00 †Rita I. Tesar
8:00 †Poor Souls
September 26, Wednesday Cosmas and Damian, martyrs
7:00 †Deceased members of Adams family
8:00 †Marie Ciotuszynski (Dolores Presley)
8:30 Adoration until 7:00 PM
7:00 El Circulo de Oración
September 27, Thursday, Vincent de Paul, priest
7:00 †Deceased members of Tesar-Martin family
8:00 †Helen & Edward Natonski - anniv. (son, Lawry)
September 28, Friday, Wenceslaus, martyr
7:00 †Deceased members of Cristman family
8:00 †Lillian Kocanda - anniv. (Lilly & Tom)
2:00 Quinceañera: Janelly Martinez
September 29, Saturday, Michael, Gabriel, Raphael, archangels
8:00 †Michael Monczynski (wife, Anne)
11:00 Wedding Mass: Ilina M. Terrazas & Alberto Trujillo
1:00 Quinceañera: Jennifer Aguilera
3:00 Quinceañera: Patricia Rivera

Fred and Olga Warner (Wedding Anniversary)
†Marie Ciotuszynski (St. Mary’s Seniors)
†Loretta Zima (Lorraine & Dick Brnel)

September 30, Twenty-sixth Sudany in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 45th Wedding Anniversary: Barbara & John Kulaga
SPRED Opening
†Marie Ciotuszynski (Sandra and Jene Kroupa)
†Marie Ciotuszynski (Florence Glosniak)
†Helen Duma-Safranski (Kroll family)
†Marie Laveau (Zimowski family)
10:30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w 10-tą rocznicę Chóru
Millenium (Chór)
Anna Jaremus (Balla family)
O zdrowie i szczęśliwą podróż do Polski dla Anny Jaremus
(od rodziny Balla)
†Tadeusz Czuba ( w dniu urodzin)
12:30 Por los Feligreses
5:00 Por los Feligreses
7:00 Za Parafian

Lector Schedule
September 29, 2007
5:00 Martha Stolarski, Sister Magdalene
September 30, 2007
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Helen Cison
10:30 Waldemar Lipka, Adrian Ślęzak
12:30 Juan Rodriguez, Rebecca Perez
Javier Sanchez, Marisol Ortiz
5:00 Griselda, Javier H., Enrique Garcia
Eucharistic Ministers
September 29, 2007
5:00 Joanne & Larry Napoletano
September 30, 2007
7:30 Ed Hennessy
9:00 Irene & Vicente Saldana
Myra Rodriguez, Christine Zaragoza
John Kulaga, Georgia Czarnecki
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Mario Segoviano, Mariana Garcia
5:00 Enique Garcia, Maria Cruz Rodriguez
7:00 Priests
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Ilina M. Terrazas & Alberto Trujillo
II. Katarzyna Peksa & Jan Ferek
II. Stephanie Martinson & Larry Huerta
II. Carrie L. Kostka & Joseph B. Bokuniewicz
I.Ewa Szymanowska & Jerzy Bochenski
I. Agnieszka Marciniak & Dominik Baran
I. Marisol Bernal Garcia & Noe Andrade Dominguez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection :September 16, 2007

The next Religious Education (CCD) class will be held
on Saturday, September 29,2007. New registrations
will still be accepted.
“Encountering the Living Christ” is the theme for our
Religious Education program. Our catechists and
helpers are: Mrs. Sophie Schulz, Mrs. Irene Saldana, Mrs. Gina Somoza, Mrs. Virginia Hernandez, Mrs. Raquel Batrez, Miss Marissa
Martinez, Miss Marcela Garcia, Mr. Daniel Towne, Mrs. Myra Rodriguez, Miss Christina Zaragoza, Mrs. Maria Garcia, Eric Batrez, Miss
Elizabeth Ruiz, Miss Jessica Hernandez, Mrs. Ceil Kandl and Miss
Mary Warchol.. As we begin this new school year we express our
thanks to Mary Warchol, our Religious Ed. Coordinator, our volunteer
catechists and helpers; it is through their dedication, example and
teaching that our students “Encounter the Living Christ.”
St. Mary’s School News
Benefit Dinner & Silent Auction: The final date for purchasing tickets for
this event is Sunday, September 30, 2007. The final count must be
given to the restaurant no later than Tuesday, October 2nd. Please join
us at the Klas Restaurant; 5734 W. Cermak in Cicero, IL. at 6:00pm. All
proceeds will benefit our school. Call (708) 656-5010 to order tickets.
Family Mass: A Family Mass is being planned at 9am on Sunday,
October 14th. Special articles will be distributed to attendees to highlight the 90th anniversary of the Miracle at Fatima.
Market Day: Please be reminded that Market Day orders can still be
sent via the internet no later than noon on Monday, September 24th.
Order forms can be found at all church entrances. Thank you for your
participation.

The new American, Mexican, and Polish flags that
hang on the rectory building were purchased by an
anonymous parishioner of our parish.
A donation of $225 was received from an anonymous
donor to cover the cost of the Polish Band that played at our Carnival.

We welcome in Baptism:
Vanessa Alexus Aguirre
Annalice Monique Almodovar
Eduardo Matthew Barrientos
Rodolfo Fuentes-Perez
Alexander Rodriguez
Joaquin Ruiz
ETERNAL REST…………..
Rose Borowiak
May God Who called you take
you home!

09/15

5:00PM

$631.00

09/16

7:30AM

$556.00

9:00AM

$1,464.00

10:30AM

$1,763.00

12:30PM

$1,247.57

5:00PM

$273.00

7:00PM

$184.00

TOTAL

$6,118.57

Children’s collection: $195.03
The Church in Latin America: $1,225.00

“If you are not trustworthy with what
belongs to another, who will give
you what is yours?” (Luke 16:12.

God entrusts each of us with
unique gifts and talents, so that we
can make a contribution to God’s
work here on earth. If we do not
use our gifts in a way that God intended then we betray the trust
God placed in us. When we do
share our gifts we feel the joy that comes from making our
unique contribution. Giving doesn’t hurt. It feels great!

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
Mary Dlugokienski
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Genevieve Jones
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Walter Lauth
Doris Ludvik
Royden Martin
Ann Monczynski

Patti Polis
Baby Kenneth Quiroz
Ann Sak
RoseMary Salazar
Janice Stachyra
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Loretta Wachowicz
Frank Weglarz
Frances Wojdula
Mary Jo Wojtowicz
Virginia Wojtowicz
Marie Zalesiak
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News

The Poor Clare Sisters from Mexico City will visit our parish next weekend - September 29/30. The Sisters have
been struggling for three years to repair their monastery.
They will sell religious articles and crafts that have been
made by the Sisters in their community. We welcome the
Poor Clare Sisters to our parish!
Are you single, 18 yrs. or older, baptized but
uncatechized; did not yet receive Holy Communion? Or are you civilly married and are
preparing to marry in church just before or just
after reception of Holy Communion and Confirmation? Then you are welcome to attend the
RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults)
classes on Wednesdays, from 7pm to 9pm at
St. Frances of Rome Parish beginning on October 3, 2007 and
ending on April 16, 2008. Tuition is $125.00.
Please call Sandra Luz Dominguez at St. Frances of Rome at
(708) 652-2277 if you have any questions about this program.
Will you help us make beautiful music in praise to our God?
St. Mary’s Choir is open to all people, male and female, high
school and older with a desire to sing. No auditions are necessary. We rehearse on Tuesdays, September through May from
7:30pm to about 9pm. We sing year round at the 9am Sunday
Mass. Please share your musical talent by joining us. Gentlemen—don’t be shy! We need your voices too! We gather in the
school yard parking lot before entering the music room on Tuesday evenings. Questions? Please call our parish organist, Witold
Socha at 430-8816.

A special THANK YOU to the following
donors of our Summer Fest & Carnival!
Alexandra Foods
Helen Cison
Miss Constance Cwiok
Maria Diaz
Martin Duran
El Milagro
Elva Duarte
Dorothea Dutkiewicz
Mr. Mrs. Tom Dutkiewicz
Mrs. Marie Gabriel
Gilmart-Foods & Liquors
Mrs. Florence Glosniak
Guadalupe Committee
Harris Bank
Mrs. Bernadine Jaramillo
Lucia Juarez
Mr. & Mrs. John Kulaga

Los Olivos Restaurant
Mr. & Mrs. Walter Lukitsh
Miss Gertrude Michaels
Miranda Beverages
Montrose Deli
Miss Marie Ostrowski
Polmart Grocery/Bakery/Deli
Protecta Home Loan, Inc.
Gerarda Salas
Mrs. Martha Stolarski
Sra. Gilda
Sra. Yolanda
Miss Mary Warchol
Mrs. Stella Wazny
Mr. Rick Wojkovich
Mrs. Theresa Zaworski

Many thanks also to all of our anonymous donors who so
graciously supplied us with paper goods, soda and water.
Your help is greatly appreciated!

September 23, 2007
Quigley Scholars Program: Young men of high school age considering the priesthood are invited to meet once a month with
young men at St. Joseph College Seminary for Mass, dinner
and one hour of spiritual formation. What better way for young
men to consider the priesthood than to have them experience
the joy of prayer and camaraderie with the college seminary
community. Young men will be working with young men. Only
12 scholarships can be awarded; however young men can attend the program even if they do not receive a scholarship. The
aim of the program is to help young men pray together, learn
more about the faith, the priesthood, and invite them to consider
the priesthood. Young men that are interested are invited to call
Pam at (773) 973-9706 for information about this program.
MARRIAGE ENRICHMENT
When was the last time you and your spouse enriched your relationship? Whether it has been a long time or recent, here is an opportunity for you to take time out for each other. As summer ends and
the hustle and bustle of the fall and winter months approach, Worldwide Marriage Encounter Movement would like to invite you to an
affordable day of rekindling your marriage at St. Bede the Venerable Parish, 4500 West 83rd St. in Chicago on September 29, 2007
from 9:30 to 4:30pm. The cost of $35 includes Presentation, refreshments and lunch. Pre-registration is required. For more information and reservations contact: Dan and Juanita at (708) 7090806.

HOLY HOUR FOR LIFE: On Friday, October 5,
2007 at 7:30pm Divine Infant Parish, 1601 Newcastle, in Westchester will hold a pro-life Holy
Hour with solemn exposition of the Blessed
Sacrament. The hour will contain scripture, the
Litany of the Precious Blood of Jesus, and the Chaplet of Divine
Mercy. The worship will be accompanied by the sacred music of
Ecclesia Men’s Choir directed by Timothy Woods. You will not
want to miss the beauty of this pro-life event—nor will you easily
forget it. Please join the community of Divine Infant parish as
they entreat God’s mercy for human life. Contact Deacon James
Sinacore at (708) 343-2263 for more information.

St. Laurence High, located at 77th and Central in Burbank,
will host a shadow day for interested 7th and 8th grade
male students on Monday, October 8, 2007. All of those
interested in attending shadow day at St. Laurence, the
place “Where Leadership Begins,” should contact Mr. Joe
Spano in the Admissions Office at (708) 458-6900, ext. 252
School on Wheels is an Adult Literacy/English as a Second Language program sponsored by the Congregation of St. Joseph
Sisters in LaGrange, IL. The program is in great need of volunteers. If interested call (708) 482-5060 or (708) 482 5085. TrainFall Fun! Our Lady of Charity Parish and School are sponsoring a FALL FESTIVAL on Saturday, Sept. 29th on their parish grounds from 4pm to 8pm.
Admission is free. FOOD, FUN, GAMES AND BINGO WILL BE FEATURED!

Anuncios Parroquiales
Domingo XXV del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Un hombre
rico tenía un administrador, y le llegó la denuncia de que
derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es
eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a
echar sus cálculos: ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me
quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me
da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me
echen de la administración, encuentre quien me reciba en su
casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y
dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Éste respondió:
Cien barriles de aceite. Él le dijo: Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: Y tú,
¿cuánto debes" Él contestó: Cien fanegas de trigo. Le dijo:
Aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al
administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos
con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos
amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os
reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar; el que no es honrado
en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no
fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que
vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro,
quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos,
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis
servir a Dios y al dinero.
Lc 16, 1-13
¿Después de un parto, estas más sensible/melancólica,
o es algo mas?
Estás invitado a que aprendas acerca de la
Depresión Posparto en una discusión en la
parroquia Sta. Francés de Roma,
1500 S. 59th Ct. en Cicero,
el lunes 22 de octubre de 2007 de 7-9 P.M.
El foro comenzará con una oración por el Obispo Paprocki.
Presentadores del tema incluyeran el Dr. Bradley Gordon, MD.
El foro es gratis. Se proveerá cuidado de niños. El programa
será en español.
Más información llamando al 312.751.8351 o en línea en
www.familyministries.org.
Patrocinado por el Comité Arquidiocesano de Mujeres, La Oficina para los Concilios, la Oficina de Ministerios para la Familia, Caridades Católicas, y la parroquia de St. Francés de Roma.
Nuevos Catequistas.
Dos de nuestros catequistas se han retirado y estamos buscando dos
personas para que sean los nuevos catequistas de nuestra parroquia en
el año 2007/2008. Los voluntarios por favor llamen a nuestra rectoría
al numero 708-652-0948 ext. 20, para dejar sus datos y número de
teléfono. Esta es una buena manera de compartir tu fe con otros.
Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD) vamos a tener día
29 de Septiembre de 2007 de 8:00 AM a 10:00 AM

23 de Septiembre de 2007
29 de Septiembre — San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles
Hoy celebramos la fiesta de los tres Arcángeles que nombra la Sagrada
Escritura. La palabra Arcángel proviene de dos palabras. Arc = el principal. Y ángel. O sea "principal entre los ángeles. Arcángel es como un
jefe de los ángeles.
San Miguel. Este nombre significa: "¿Quién como Dios? O: "Nadie es
como Dios". A San Miguel lo nombre tres veces la S. Biblia. Primero
en el capítulo 12 del libro de Daniel a donde se dice: "Al final de los
tiempos aparecerá Miguel, al gran Príncipe que defiende a los hijos del
pueblo de Dios. Y entonces los muertos resucitarán. Los que hicieron el
bien, para la Vida Eterna, y los que hicieron el mal, para el horror eterno". En el capítulo 12 del Libro del Apocalipsis se cuenta lo siguiente:
"Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron
contra Satanás y los suyos, que fueron derrotados, y no hubo lugar para
ellos en el cielo, y fue arrojada la Serpiente antigua, el diablo, el seductor del mundo. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a
vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo". En la
Carta de San Judas Tadeo se dice: "El Arcángel San Miguel cuando se
le enfrentó al diablo le dijo: ‘Que te castigue el Señor’". Por eso a San
Miguel lo pintan atacando a la serpiente infernal. La Iglesia Católica ha
tenido siempre una gran devoción al Arcángel San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los
espíritus infernales. Y él cuando lo invocamos llega a defendernos, con
el gran poder que Dios le ha concedido. Muchos creen que él sea el jefe
de los ejércitos celestiales.
San Gabriel. Su nombre significa: "Dios es mi protector". A este Arcángel se le nombra varias veces en la S. Biblia. Él fue el que le anunció al
profeta Daniel el tiempo en el que iba a llegar el Redentor. Dice así el
profeta: "Se me apareció Gabriel de parte de Dios y me dijo: dentro de
setenta semanas de años (o sea 490 años) aparecerá el Santo de los
Santos" (Dan. 9). Al Arcángel San Gabriel se le confió la misión más
alta que jamás se le haya confiado a criatura alguna: anunciar la encarnación del Hijo de Dios. Por eso se le venera mucho desde la antigüedad Su carta de presentación cuando se le apareció a Zacarías para
anunciarle que iba a tener por hijo a Juan Bautista fue esta: "Yo soy
Gabriel, el que está en la presencia de Dios" (Luc. 1, 19). San Lucas
dice: "Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a
una virgen llamada María, y llegando junto a ella, le dijo: ‘Salve María,
llena de gracia, el Señor está contigo’. Ella se turbó al oír aquel saludo,
pero el ángel le dijo: ‘No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él
será Hijo del Altísimo y su Reino no tendrá fin’". San Gabriel es el
patrono de las comunicaciones y de los comunicadores, porque trajo al
mundo la más bella noticia: que el Hijo de Dios se hacía hombre.
San Rafael. Su nombre significa: "Medicina de Dios". Fue el arcángel
enviado por Dios para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar al hijo
de éste en un larguísimo y peligroso viaje y conseguirle una santa esposa. Su interesante historia está narrada en el día 7 de febrero. San Rafael
es muy invocado para alejar enfermedades y lograr terminar felizmente
los viajes.

Preparación par los Sacramentos de adultos (RCIA)
Si Ud. es mayor de 18 años y aun todavía no ha hecho el Sacramento de Primera Comunión o Confirmación, ahora puede hacerlo.
Las clases empezaran el día 3 de Octubre de 2007 y terminaran 16
de Abril de 2008. El costo es de 125 dólares. Las clases se van a
dar cada miércoles de 7:00 PM a 9:00 PM en la Parroquia de Santa
Francisca Romana con la dirección 1500 S. 59th Ct. El contacto
llamando a Sandra Luz Domínguez a número: (708) 652-2140
Apelación Católica 2007
En nombre de aquéllos quienes se beneficiarán con sus contribuciones, va nuestro agradecimiento a quienes ya han completado los
pagos de sus compromisos así como a aquellos que están aún
haciendo pagos. Hasta el Junio de este año nuestra deuda con Archidiócesis fue 21.812 dólares (lo que nuestros feligreses se han
comprometido pero aun no lo han mandado a Archidiócesis).

Ogłoszenia Parafialne
XXV Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek
miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie?
Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój
pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów,
gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z
dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien
mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu
rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i
napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że
roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w
stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja
też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą
mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i
w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro
kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom
panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego
miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i mamonie.
Łk 16,1-13
29 września Święci Archaniołowie
Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam
bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29
września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy
trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.
W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn
10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami
do nieba. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy
Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, archanioł
Michał miał wtedy wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bog" wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdzie Daniela jest nazwany
"jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele
duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że
jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św.
Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze więcej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha, Apokalipsa Mojżesza
itp., w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, który ma klucze do nieba. Jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też
aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze
wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń
Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus
paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu
Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież
Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z
ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on
wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się
objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły
liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej
4 km od Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion". W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozome-

23 września 2007
nos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał
obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem.
Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12 dzień
miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie i żeńskie, założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912,
beatyfikowany przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.). Są to
michaelici i michaelitki.
Św. Michał archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji,
Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta;
mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy, a
także dobrej śmierci.
W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie
władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy
pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska,
lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany,
tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", waga.
Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 1526; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji
Barana i Kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów;
w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię
Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo
"wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą
Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny.
Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa
(Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w
Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go
wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne
święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921
rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św.
Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto
czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku
św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.
W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie
uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne.
Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za
atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.
Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy
stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej
pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go
z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył".
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy
żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich
nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o
tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji
kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Cordoba w Hiszpanii ogłosiło
go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim
prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy.
W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w
typowym stroju anioła - tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Doroczna Kwesta Katolicka 2007
W imieniu wszystkich korzystających z tych ofiar, chcielibyśmy serdecznie podziękować zarówno tym, którzy już zapłacili całość zadeklarowanej kwoty, jak i tym, którzy w dalszym ciągu dokonują jej
spłaty.
Do czerwca tego roku nasz dług wynosił 21.812 dolarów (to co nasi
parafianie się zdeklarowali a jeszcze nie przesłali do archidiecezji).

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
INFORMACYJNE SPOTKANIE
Koncert
NA TEMAT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY
W dniach 06 i 07 października
KIEDY: Czwartek, 11 października 2007 6:30 p.m. - 8:30 p.m.
2007 roku prezentować będzieGDZIE:
Parafia Ś w. Błażeja
my wielkie wydarzenie kultu6101 South 75th Avenue
ralne - koncert oratorium TrypArgo, Illinois
tyku Rzymskiego zatytułowany
Naturalne Planowanie Rodziny:
• Może być używane do zajścia w ciążę lub odłożenia j ej na później
Psałterz Wrześniowy dedykowany Słudze Bożemu
• Daje parom lepsze zrozumienie i docenienie ludzkiej płodności
Janowi Pawłowi II. Inspiracją do napisania tekstu i
• Jest skuteczne (ponad 99%) i bezpieczne
skomponowania muzyki były słowa z Księgi Życia,
• Wzmaga intymność pary
• Ułatwia sposób porozumiewania się
szczególnie Nowego Testamentu oraz nauczanie Ojca
• Ułatwia lepszy podział odpowiedzialności w planowaniu rodziny
Świętego Jana Pawła II. Chcielibyśmy, aby to wyda• Nie powoduje szkody na zdrowiu i nie ma żadnych ubocznych skutrzenie artystyczno - kulturowo - religijne wprowadziło
ków
Po więcej informacji lub w celu zapisania się na to spotkanie, które
nową jakość w środowisku polonijnym Chicago. Prabędzie prowadzone w języku polskim prosimy skontaktować się z Małgniemy przedstawić oratorium Psałterz Wrześniowy w
gorzatą z Biura
Chicago w dniach 06 i 07 października br., w FilharDuszpasterstwa Rodzin dzwoniąc na numer 312-751-8225.
Zaręczonym parom zaleca się rozpoczęcie sesji na cztery lub sześć miemonii Chicagowskiej oraz w sali Copernkus Center.
sięcy przed planowaną datą ślubu.

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.

