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-eighth Sunday in Ordinary Time
October 14, 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
3:00
5:00

October 14, Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Bernard Pugno (Marcy Pugno & Family)
9:00 School Family Mass
For the Homebound (St. Mary’s Choir)
†Helen Duma-Safranski (Kroll family)
†Stephenie Skrabacz (50 yr. anniv., family)
†Halina Czykier (husband)
†Marie Ciotuszynski (Esther Wolak)
†Marie Ciotuszynski (Sandra and Jene Kroupa)
†Michał & Elzbieta Wazny (Stella and family)
†Richard Pietrowski (Helen Cison)
10:30 Dziękczynnna w pewnej intencji
Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane Łaski z prosbą o
nowe
Prośba o dary Ducha Św. dla córki i wnuków
O mawrócenie siostrzeńca
O Boże bł. W dniu urodzin dla Katarzyny Wantuch
Andrzej Kalata and wife
†Jan Radkosz
†Józef i Agnieszka Wyrostek
†Stanisława Górnik (Stefania Borawska)
†Halina Czykier (husband)
†Stanisław Bobak
†Janusz Ślęzak (1-a rocz. śm.)
12:30 †Watalina Miramontes (familia Haro y Gutierrez)
5:00 Por los feligreses
7:00 Za parafian
October 15, Monday, Teresa of Jesus, virgin, doctor
7:00 †Deceased members of Adams family
8:00 †Gen Kowalski (Teresa & Ray Bogacz)
October 16, Tuesday, Hedwig, religious; Margaret Mary Alacoque
7:00 †Deceased members of Tesar-Martin family
8:00 †Staszak & Marek families
October 17, Wednesday, Ignatius of Antioch, bp. & martyr
7:00 †Deceased members of Cristman family
8:00 †Roman Kintzel (Rose Schumacher)
8:30 Adoration until 7PM
7:00 El Circulo de Oración
October 18, Thursday, Luke, evangelist
7:00 †Rita I Tesar
8:00 †Frank & Anne Kotan (Tom & Lilly)
October 19, Friday, John de Brebeuf, Isaac Jogues, and companions
7:00 †Deceased members of Adams family
8:00 †Deceased members of Tesar-Martin family
October 20, Saturday, Paul of the Cross, Triest
8:00 †Darlene Burke (Teresa Hageman)
11:00 Wedding Mass: Ewa Swietlak & Grzegorz Rafacz 1:00
1:00 Wedding Mass: Erica Heatwole & Piotr Piotrowski

Wedding Mass: Sonia J. Pineda & Marlon L. Acevedo
†Hattie Tarnowski (Daughters)
†Robert DeDera (Rita Schweig)
†Marie Ciotuszynski ( Ptak family)
†Marco Salvino & Esther (wife)

October 21, Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Richard Pusateri (friend)
9:00 †Gen Kowalski (Helen Cison)
†Poor Souls
†Helen Duma-Safranski (Kroll family)
†Marie Ciotuszynski (Tom & LaVerne Cichon)
†Loretta Zima (Mary Warchol)
†Anthony Aguilera (family)
10:30 †Halina Czykier (husband)
†Stanisław Bobak
†Józef Dygoń (10 rocz śm.)
†Józef i Zuzanna Augustyn
†Kazimiera Kubczyk
12:30 Birthday Rafael Cortes
†Anita Rizo (hija)
5:00 Por los feligreses

Lector Schedule
October 20, 2007
5:00 Cynthia Kohoutek, Sister Magdalene
October 21, 2007
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Kim Tross
10:30 Alicja Krzak, Adrian Ślęzak
12:30 Marisol Ortiz, Javier Sanchez
Linda Ramirez, Roberto Pasillas
5:00 Linda Ramirez, Trinidad Torres, Javier, H
October
5:00
October
7:30
9:00
10:30
12:30
5:00
7:00

Eucharistic Ministers
20, 2007
Larry Napoletano, Joan Napoletano
21, 2007
Ed Hennessy
Irene & Vicente Saldana
Myra Rodriguez, Christine Zaragoza
John Kulaga, Georgia Czarnecki
Priests & Polish Ministers
Mario Segoviano, Mariana Garcia
Enrique Garcia Maria Cruz Rodriguez
Priests

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Ewa Swietlak, & Gregorz Rafacz
III. Erica Heatwole & Piotr Piotrowski
III. Sonia J. Pineda, Marlon L. Acevedo
II. Valerie D. Becker & Luis Salva
II. Agnieszka Wieczorek & Pawel Wieczorek
II. Małgorzata Bukowska, & Piotr Dominiak
II. Anna Ciejek, Szymon Knurowski
I. Barbara Kobylarczyk & Sergio Mendoza

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection :October 7, 2007
10/6

5:00PM

$439.00

10/7

7:30AM

$557.00

9:00AM

$861.00

10:30AM

$1,786.00

12:30PM

$1066.97

5:00PM

$218.00

7:00PM

$189.00

TOTAL

$5,116.97

The next Religious Education (CCD) class will be
held on Saturday, October 20, 2007. The students
will attend the at 8am Mass. Dismissal is at 10:00am.
ATTENTION : SCHOOL FAMILIES AND FAMILIES
OF STUDENTS ATTENDING OUR PARISH RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM
As Catholics, attending Mass is central to our faith
and your presence is a vital part of the life of St. Mary
of Czestochowa Parish. Sunday Mass participation is
essential to growth in the Catholic faith. The goals for
sending children to a Catholic School or a Religious Ed. Program are
many; however, the first and foremost one is to form them in the practice
their faith by attending Sunday Mass with their families.
Beginning with this month - October, 2007, the school and the Religious
Education Program will be tracking Mass attendance just as a number of
other parishes are presently doing. Special Mass attendance forms are
provided at the entrance of the church. School families, including children, should use the green colored form and Religious Education families, including children, should use the blue colored form. These forms
are to be completed and placed in the offertory collection basket during
the Mass. Attendance at Mass will be recorded on a weekly basis. Your
presence at Sunday liturgy will strengthen your FAITH, your FAMILY and
our PARISH LIFE!

The celebration of ALL SOULS DAY is just around
the corner! If you would like to remember your
deceased family members and friends in a special
way, on this feast, please take an envelope that is
available at all entrances of the church. On Friday,
November 2, 2007 - All Souls Day - all of the
Masses will be offered for the deceased whose
names you have recorded on you’re All Souls Day envelope. Also, the
envelopes will be placed in the BOOK OF REMEMBRANCE which
will be displayed in the church throughout the month of November.

Next weekend (October 20th and 21st) is World
Mission Weekend. The offerings that will be
collected are destined for a common fund of
solidarity distributed in the Pope’s name, by the
Society of the Propagation of the Faith among
the missions and missionaries of the world.
Please use the envelope provided in your box
of church envelopes for this worthy cause. The second collection
next weekend will be taken up for the PROPAGATION OF THE
FAITH. Your generosity is very much appreciated.
We welcome in Baptism:
Jathziry Maximo Arriaga
Alejandro Gutierrez, Jr.
Victoria Hernandez
Victoria Anna Lipinski
Jayde Camille Martinez
Jan Piotr Smolen

Children’s collection: $200.08

“Has none but this foreigner returned to give
thanks to God?” Luke 17:18.

Jesus seems so sad and disappointed in the
nine lepers who did not return to thank Him. Do
we regularly return to thank God? Or do we run
off to our busy lives, taking for granted all of the good
things that God does for us every day of our lives?
A donation of $2,000 was received
in memory of Ann Michalski from her
sister, Gert Michaels, to be used for
the renovation of the sound system in our church. Thank you very
much and may God reward you for your generosity to our parish!

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
Virgie Lauth
Doris Ludvik

Royden Martin
Ann Monczynski
Patti Polis
Baby Kenneth Quiroz
Ann Sak
Janice Stachyra
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Loretta Wachowicz
Frank Weglarz
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Marie Zalesiak

St. Mary’s Parish News
“Rite of Christian Initiation of Adults”
► Catholics who have been baptized yet have never received
the sacraments of Penance, Eucharist, or Confirmation.
► Adults who have been baptized through another Christian
tradition and are interested in becoming Catholic or learning
about Catholicism
► Adults who have never been baptized
► Catholics who would like a thorough view of Catholicism
When: Tuesdays - 6:30-8:30pm, October 9th to December 11,
2007 and January 8 to April 8 ‘08.
Where: Office of Religious Education Building - Mary Queen of
Heaven, 5310 W. 24th Place , Cicero, IL..
Cost: $125.00
All Classes will be in English. Please contact the Parish Office
or the Office of Religious Education for more information: (708)
863-6608 or 708-652-6312.
The next Neighborhood Watch Meeting will be held on Tuesday,
October 23rd at 6:30pm at Woodbine School. Everyone is invited to attend the meeting to discuss issues concerning the
neighborhood.
High School Open Houses:
► St. Laurence High School, 5556 W. 77th St.
Burbank will hold an Open House on Thursday,
November 1st and Thursday, December 6th from
6:00 to 8:00pm. for 7th and 8th grade boys and
their parents, For more information, call (708) 458-6900.
Brother Rice High School, 10001 S. Pulaski is hosting an Open
House on Sunday, November 4, 2007 from 11am to 1pm, for
grammar school boys and parents. Call Tim Lyons at 773-4294300, Ext. 123 for more information.
St. Richard Parish, 50th and Kostner Avenue is presenting
“Sunday School Cinema,” a live comedy show from the creators
of “Late Night Catechism” and “Put the Nuns in Charge” on Saturday, November 3rd. Tickets are $35. Dinner will be served from
5:30pm to 7pm; the show will begin at 7:30pm. Call (773)5851221 for more ticket reservations.
Marriage Preparation Program - Discovery Weekend:
Are you engaged and want to know how you can build a happy,
healthy, and satisfying marriage? The Discovery Weekend Program will be held on November 10-11 and in January 19-20 at
the Cabrini Center in Desplaines, IL Call(312) 751-8201 or go to
www.familyministries.org for more information and for additional
dates of the Discovery Weekends.
A Mother and Daughter Tea will be held at St. Vincent Hall, 721
N. LaSalle, Chicago, IL on Sunday, November 4, 2007 from 3pm
to 5pm. This program is for 9 to 12 yr. old girls. The cost is $30
per mother/daughter, additional daughters $10 each. Reservations are required. The program explores God’s special gift of
human fertility and the beauty and wonder of growing up and
becoming a woman. Call (312) 751-8351 for reservations.

October 14, 2007
Sunday, October 14, 2007

Luke 17:11-19

It was disappointing that nine of the lepers
whom Jesus healed did not return to thank him.
They missed the opportunity to receive something far greater than physical healing. Certainly
what they received was amazing. Even in our advanced medical
age, leprosy can only be halted; its ravages cannot be reversed.
But the man who returned received something more than physical
health. Jesus told him, “Your faith has saved you.” Not only had
the man been “cleansed” of leprosy, he had been “saved.”
The nine other lepers had no personal interaction with Jesus.
From afar they were told to show themselves to the priests. They
never spoke with Jesus face to face. Never established a relationship with him, as the tenth man did. This relationship with Jesus is
the “real goods,” because it’s only as we grow in a personal relationship with him that we become what we are created to be—
children of God with new hearts and minds. To be with Jesus in a
relationship of love and self-giving-that is truly what it means to be
saved.
In the ancient world, leprosy was a symbol of the state of humankind as a result of sin. Just as this disease made a person an outcast from society, sin makes us outcasts. It cuts us off from God.
In our distress, we can call out to Jesus from afar, and he comes to
help us. But Jesus’ purpose is frustrated if we merely accept his
help and go on our way. Jesus wants a relationship with us, in
which we give him our thanks and praise, and he gives us his
peace, comfort, and guidance.
The man who returned to Jesus shows us the way. At Mass today, be sure to return to Jesus and thank him for what he has done
for you. Lay down your life before him in love, freely inviting him to
rule in your mind and heart..

“Lord, I come back to praise you today, as the Samaritan did.
Thank you for cleansing me and saving me. Keep me close to you
today and always.”
Taken from the Word Among Us - October 2007.

“Why Go To Mass?” by The Most Rev. Joseph L.
Imesch.
It is meant to be a time of bringing together the people who believe in Jesus Christ to celebrate that belief
in word and sacrament. We are given the opportunity
to hear the word of God proclaimed anew. To hear how
that word applies to our daily life, and then to participate in the wonder of God made present under the forms of bread and
wine. We have lost a sense of the sacred and of a need to offer worship
to God. God is a patient lover, who is content to wait until we come to that
time in our life when we begin to have an appreciation of who God is and
of our need to worship Him.
We need to recapture the sacred, but even more, we need to recognize
our own need to worship. If we paid attention to the members of our family in the same way that we pay attention to God, there would be some
sharp words spoken at home, I believe. We need to recognize the integral
part God plays in our lives and the emptiness that is there when He is
absent. Sunday Mass needs to be more than an obligation. Who enjoys
hearing coerced expressions of love or experiencing a loved that is
forced? Love is the very opposite of force and obligation. Mass is not a
duty. It is an ACT OF LOVE!

Anuncios Parroquiales
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron
a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y
a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de
nosotros.» Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los
sacerdotes.» Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió
alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a
los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado
limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No
ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a
Dios?» Y le dijo o: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»
Lc 17, 11-19

El día de los Muertos se acerca y
con estas festividades los recuerdos de nuestros seres queridos.
Les damos la sugerencia que al
final de esta Misa tomen un sobre los cuales están localizados
en la parte posterior de la Iglesia.
En este sobre ustedes podrán
poner los nombres de las personas que usted quieran oficiar en
la misa de muertos. En el sobre usted podrá poner su donación (mínima de $10.00 por intención) y estos sobres se
pondrán en un libro el cual se quedara en el altar por todo
el mes Noviembre. Los sobres con los nombres y la ofrenda pueden poner junto a la canasta de la colecta dominical.
Las Misas en estas intenciones celebraremos el día 2 de
Noviembre, como también durante de todo el año. Si tiene
alguna pregunta favor de llamar a la rectoría de Lunes a
Viernes entre el horario de 9– 5 de la tarde.
Baile Familiar
El Comité Guadalupano les invita a su: Baile
Familiar, Sábado 10 de Noviembre en el Centro Social Santa María, de 7:00 pm. a 12:00
am. Puertas abren a las 6:00 pm.
$15.00 Adultos y jóvenes mayores de 12
años, los niños $5.00.
Pueden comprar los boletos después de las Misas Dominicales de 12:30 & 5:00 p.m. ¡Habrá comida y antojitos mexicanos! FONDOS RECAUDADOS SERÁN PARA LAS FESTIVIDADES GUADALUPANAS Y LA DIVINA MISERICORDIA. Para mas información llamar a Javier Sanchez
708-612-4165
RIFA DE OTOÑO Gran Premio - Juego de ollas King Royal - Valor de $800.00
La rifa se llevara a cabo el día 18 de Noviembre de 2007 en el Salón de la
escuela a horas 2:00pm
Beneficio: Para pagar el equipo de sonido para las Misas en Español

Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD) vamos
a tener día 20 de Octubre de 2007 de 8:00 AM a 10:00 AM

14 de Octubre de 2007
Estimado Hermano/a
Te escribo esta carta para invitarte a vivir una
experiencia del Encuentro Personal con Cristo Vivo.
RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
20 y 21 de Octubre de 2007
8:00 A.M. a 8:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
Se necesita participar los dos días completos. De retiro pueden
participar todos los mayores de 15 años. No se admiten los niños.
Para los que necesitarían el servicio de cuidado de niños se ofrecerá
en el Salón de la Escuela Makuch Hall.
Para más información favor de comunicarse a la oficina al 708-6520948- ext.20.
P. Radek Jaszczuk CSsR - Párroco
El Santo de las madres - San Gerardo Mayela - Redentorista
Gerardo nace en 1726 en Muro, pequeña ciudad del Sur de
Italia. Tiene la suerte de tener por madre a Benedecta que le
enseñará el inmenso e ilimitado amor de Dios. Se siente feliz
porque siente estar cerca de Dios. Hace su primera profesión en la Congregación de los Misioneros Redentoristas el
16 de julio de 1752. En 1754, su director espiritual le pide
que escriba en una cuartilla lo que desea por encima de
cualquier otra cosa. Escribe: "Amar mucho a Dios; estar siempre unido a
Dios; hacerlo todo por Dios; amar a todos por Dios; sufrir mucho por Dios: lo
único que cuenta es hacer la voluntad de Dios. Poco antes de la medianoche
del 15 de octubre de 1755, su alma inocente vuela al Cielo. En 1893, el Papa
León XIII lo beatifica y el 11 de diciembre de 1904 el Papa Pío X lo canoniza
proclamándolo santo de la Iglesia Católica.
Debido a los milagros que Dios ha obrado por intercesión de Gerardo en
favor de las madres, las mamás de Italia pusieron gran empeño en que se
nombrara a S. Gerardo su patrón. En el proceso de su beatificación se asegura que Gerardo era conocido como "el santo de los partos felices". Millares
de madres han podido experimentar el poder de S. Gerardo a través de la
"Cofradía de S. Gerardo". Muchos hospitales dedican su departamento de
maternidad al santo y distribuyen entre sus pacientes medallas e imágenes
de san Gerardo con su correspondiente oración. A millares de niños se les
ha impuesto el nombre de Gerardo por padres convencidos de que, gracias a
la intercesión del santo, sus hijos han nacido bien. Hasta a las niñas se les
impone su nombre, por lo que es interesante constatar cómo el nombre de
"Gerardo" se ha transformado en Gerarda, Geralina, Gerardina, Geriana y
Gerardita.
ATENCIÓN: FAMILIAS DE LA ESCUELA Y FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES QUE ATIENDEN A
NUESTRO PROGRAMA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA (CCD) DE LA PARROQUIA
Como católicos, la celebración de Masa es lo central de
nuestra fe y su presencia en ella es la parte vital de la
vida de nuestra parroquia de Santa Maria de Czestochowa. La participación en la Misa es esencial en el proceso de crecimiento
en la fe católica. Las metas para enviar los niños a una escuela católica o a
las clases de religión es despertar la necesidad de estar con Dios por medio de oración y la Eucaristía, en otras palabras practicar la fe.
Comenzando con este mes de octubre de 2007, la escuela y el programa
de la educación católica (CCD) entra en proceso de revisión de la presencia de las familias en la Misa. Otras parroquias ya lo están haciendo actualmente. Las formas de asistencia se proporcionan en la entrada de la
iglesia. Las familias de nuestra escuela, incluyendo niños, debe utilizar la
forma de color verde y las familias de la educación católica (CCD), incluyendo niños, deben utilizar la forma de color azul.
Estas formas deben ser llenadas en principio de la Misa y ser colocadas en
la canasta de la colecta dominical durante la masa. La asistencia en la
Masa será registrada en una base de datos semanal. ¡Su presencia en la
liturgia de domingo consolidará su FE, de su FAMILIA y de la VIDA de
nuestra PARROQUIA!

Ogłoszenia Parafialne
XXVIII Niedziela Zwykła
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził
przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do
pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do
nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł,
który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła.
Łk 17,11-19
Święty Łukasz apostoł i ewangelista (18 października)
Ten wykształcony poganin, wychowany w kręgu kultury hellenistycznej, jest patronem służby zdrowia. Sam, prawdopodobnie, także był lekarzem, bo na kartach spisanej przez niego
Ewangelii możemy znaleźć kilkaset terminów medycznych,
które występują również u Hipokratesa czy Galena. Dzięki temu posiadamy cenne próby diagnozowania niektórych schorzeń
albo reakcji fizjologicznych, np. krwawego potu Jezusa podczas
jego walki wewnętrznej w Ogrodzie Oliwnym. Czczono go
także jako patrona malarzy, ponieważ przypisywano mu autorstwo rozmaitych wizerunków Maryi.
Samego Pana Jezusa nigdy nie spotkał, a chrześcijaństwo poznawał u boku św. Pawła, który był jego nauczycielem wiary.
Towarzyszył mu w podróżach misyjnych do Macedonii, Grecji
oraz Rzymu. Apostoł Narodów wywarł na nim trwałe piętno,
które po latach zaowocowało duchowym powinowactwem,
wyrażającym się zbieżnością idei, myśli, a nawet słów w ich
dziełach. Ewangelię spisał pomiędzy 70 a 80 r., ponieważ znane mu były np. szczegóły dotyczące zburzenia Jerozolimy.
Chociaż w dedykacji wymieniony jest Teofil, wysoki urzędnik
rzymski, to prawdziwymi adresatami byli chrześcijanie o pogańskim rodowodzie. Ukazał im Mesjasza jako miłosiernego
Boga-Człowieka, proklamującego powszechność zbawienia
oraz inaugurującego czas przemiany świata.
Towarzyszył św. Pawłowi aż po egzekucję w 67 r., a potem
miał prowadzić ewangelizację w Macedonii, Achai i Galii.
Zmarł albo — jak chce św. Grzegorz z Nazjanzu — zginął
śmiercią męczeńską w Beocji. W 357 r. jego relikwie przewieziono z Teb do Konstantynopola.

Wypominki
Zbliża się miesiąc listopad. W tym czasie będziemy wspominali wszystkich wiernych zmarłych. Koperty na wypominki znajdują się przy
drzwiach kościoła. Prosimy o wyraźne wypisanie imion i nazwisk wiernych zmarłych. Koperty
można składać do koszyka wraz z niedzielną
kolekta. Msze św. w tych intencjach zostaną odprawione dnia 2
listopada jak również w ciągu całego roku.

14 października 2007
16 października
Św. Gerard Majella Redemptorysta
Święty matek
Gerard urodził się w 1726 roku, w Muro, małym
miasteczku na południu Włoch. Miał szczęście mieć
za matkę Benedyktę, która nauczyła go niezmierzonej i nieograniczonej miłości Boga. Czuł się
szczęśliwy, ponieważ miał poczucie, że jest blisko Pana Boga.
W roku 1749 grupa 15 misjonarzy redemptorystów przybywa do Muro, aby prowadzić misje w trzech parafiach tego miasteczka. Gerard
bardzo gorliwie uczestniczy w misjach i odkrywa, że to jest właśnie
droga dla niego.
Gerard całkowicie rozmiłowuje się w tej formie życia, którą św. Alfons, założyciel Redemptorystów, przewidział dla członków swojego
Zgromadzenia. Jest bardzo szczęśliwy z odkrycia, że miłość do Jezusa w Najświętszym Sakramencie stanowi centrum ich życia oraz
że bardzo istotna jest dla nich miłość do Maryi, Matki Jezusa. Swoje
pierwsze śluby zakonne składa 16 lipca 1752 roku. Ku jego wielkiej
radości była to Uroczystość Najświętszego Odkupiciela i równocześnie święto Matki Bożej z Karmelu. Od tego dnia, z wyjątkiem krótkiego pobytu w Neapolu i czasu spędzonego w Caposele, gdzie
umiera, całe swoje życie przeżył we wspólnocie Redemptorystów w
Iliceto.
Ponieważ Gerard był słabego zdrowia, było oczywiste, że zbyt długo
nie pożyje. W roku 1755 nawiedza go gwałtowny krwotok połączony
z biegunką i śmierć może nastąpić w każdej chwili. Nie mniej jednak
musi jeszcze dać wielką lekcję na temat mocy posłuszeństwa. Jego
kierownik duchowy prosi go, żeby wyzdrowiał, jeżeli taka jest Wola
Boża. Natychmiast znika choroba, a on opuszcza łóżko i włącza się
w życie wspólnotowe. Wie jednak, że jest to tylko chwilowe polepszenie i pozostaje mu jeszcze niewiele ponad miesiąc życia.
Wkrótce potem wraca do łóżka i przygotowuje się na śmierć. Poddaje się całkowicie Woli Bożej. Na drzwiach swojej zakonnej celi
umieszcza napis: „Tutaj spełnia się Wolę Bożą, tak jak chce Bóg i jak
długo będzie chciał”. Często można słyszeć, jak powtarza następującą modlitwę: „Boże mój, pragnę umrzeć, aby wypełnić Twoją Wolę”.
Niedługo przed północą 15 października 1755 roku jego niewinna
dusza ulatuje do nieba.
Po śmierci Gerarda prawie w całych Włoszech dzieją się za jego
wstawiennictwem cuda. W roku 1893, zostaje on beatyfikowany
przez Papieża Leona XIII, a 11 grudnia 1904 roku, Papież Pius X
zalicza go w poczet świętych Kościoła Katolickiego.
Święty matek
Na skutek cudów dokonanych przez Boga za wstawiennictwem św.
Gerarda dla dobra matek, mamy Włoskie podjęły wielkie starania,
żeby ogłosić go ich patronem. W czasie procesu beatyfikacyjnego
stwierdzono, że Gerard był znany jako „święty od szczęśliwych porodów”. Tysiące matek mogły doświadczyć mocy św. Gerarda poprzez
„Bractwo św. Gerarda”. Wiele szpitali swoje oddziały porodowe poświęca św. Gerardowi i pomiędzy pacjentki rozdzielane są medaliki
oraz obrazki św. Gerarda wraz z umieszczoną tam odpowiednią modlitwą. Tysiącom dzieci rodzice nadawali imię Gerarda w przekonaniu, że poród był szczęśliwy dzięki wstawiennictwu świętego. Nawet
dziewczynkom nadawano jego imię i stąd powstały interesujące
przekształcenia imienia "Gerard" na: Gerarda, Geralina, Gerardina,
Geriana i Gerardita.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Odbiór TV TRWAM i Radia Maryja z Satelity Americom- 4 (AMC-4).
Od listopada 2003 roku można odbierać programy Radia Maryja i Telewizji
TRWAM na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jak chodzi o Radio Maryja, to
„obecne” jest ono już kilka lat na ziemi amerykańskiej. Natomiast TV TRWAM, która
powstała przy Radiu Maryja, to „nowość” na rynku mediów. Tu w Ameryce, podobnie jak i w Polsce jest Telewizją niekodowaną (free TV).
Aby odbierać programy Radia Maryja i TV TRWAM należy zaopatrzyć się w zestaw satelitarny (receiver i dish) umożliwiający odbiór telewizji niekodowanej (free
TV), np. Fortec Star. Te zestawy są do nabycia w Centrali Radia Maryja. Następnie
zainstalować zestaw i ustawić receiver na parametry odbioru telewizji TRWAM.
Parametry odbioru są następujące:
Satelita AMC-4 (101º W)
Frequency-12120
Symbol Rate (SR)-30000
Polarization-Vertical
FEC-3/4
Po ustawieniu dish w kierunku satelity AMC-4 (101 ) i osiągnięciu najsilniejszego
sygnału (bliskiego 100 %) na receiver, wg. załączonej instrukcji obsługi, dokonać
„channel search” – wyszukiwania kanałów.
Po wyszukaniu kanałów na kanałach telewizyjnych znajdziemy TV TRWAM, a na
kanałach radiowych-RADIO MARYJA.
Życzymy dobrego odbioru. Więcej informacji w Centrali Radia Maryja pod
numerem telefonu 1-773-385-8472.

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego
zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Amicus Polonia - organizacji
niedochodowej zajmującej się zapewnianiem bezpłatnej
pomocy i porad prawniczych. Amicus Polonia oferuje również pomoc w znalezieniu prawnika do prowadzenia spraw
pro bono - bezpłatnie, oraz skierowaniami do innych organizacji polonijnych.
Szczegóły dotyczące pełnego zakresu usług oraz warunków
kwalifikacyjnych zostaną podane podczas spotkania.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 października o godzinie 19:00 w Centrum Fundacji Kopernikowskiej przy 5216
W. Lawrence Ave.
Po więcej informacji na temat spotkania można dzwonić
pod numer telefonu: 773 282 1122 wew. 417.
Spotkanie jest sponsorowane przez Mayor's Office of
Workforce Development.
Egual opportunity Employer/Program.

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.

