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

First Sunday of Lent
February 10, 2008
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
Marisol Ortíz - 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
8:00 †John E. Kociolko (son)
7PM English Lenten Mission

February 10, First Sunday of Lent
7:30 †Shirley M. Rutkowski
†David Wisnieski (10yr. Anniv, Eugene & Marie)
†Urszula Pohl
9:00 †Cecilia Mlyniec (Florence Glosniak)
†Richard Pietrowski (Helen Cison)
10:30 O Boże bł. i opiekę MB w 5-te urodziny dla Juliany
Wantuch
†Stanisława Górnik (Stefania Borowska)
†Halina Czykier (husband)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Tadeusz Czuba (1 rocz. śm.)
†Edward Staszko (4 rocz. śm., od rodziny)
†Henryk Grzeżnikowski
†Bolesław Piotrowski
†Beata i Antoni Zaremba
†Mirosław i Józef Kogut (od syna Krzysztofa)
†Maria, Janina, Alfred Skarbek
†Stefania Szatko
†Bronisława i Jan Arast
†Piotr Zeleń
†Janina Fijoł
12:30 †Maria de la Luz Lopez (Delia Nava)
5PM Por los Feligreses
7PM Za Parafian
February 11, Monday, Our Lady of Lourdes
7:00 †Victoria Czykier (Tom & Pat Rynne family)
8:00 †Ronald Krolak (family)
7PM English Lenten Mission
February 12, Tuesday, Lenten weekday
7:00 †Shirley M. Rutkowski
8:00 †Roman Wojcik (family)
7PM English Lenten Mission
February 13, Wednesday, Lenten weekday
7:00 †Albert Warchol
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Adoration until 7PM
7PM English Lenten Mission
February 14, Thursday, Cyril and Methodius
7:00 †Shirley M. Rutkowski

February 15, Friday, Lenten Weekday
7:00 †Shirley M. Rutkowski
8:00 Parishioners
8:30 Way of the Cross in English
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.
February 16, Saturday, Lenten weekday
8:00 †Shirley M. Rutkowski
3:00 Quinceañera: Teresa Galvez
5:00 †Anne Monczynski (Seniors)
February 17, Second Sunday of Lent
7:30 †Shirley M. Rutkowski
9:00 †Gabino Luna &Jesse Aguilera (family)
Shut-ins (choir)
10:30 POLISH MISSION—LENTEN RETREAT
†Joseph Lotarski (family)
†Halina Czykier (husband)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Henryk Grzeżnikowski
12:30 Por los feligreses
5PM Por los feligreses
7PM Za parafian
Lector Schedule
February 16, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
February 17, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Adrian Slęzak, Violetta Bielobradek
12:30 Juan Rodriguez, Martin Duran
Juana Salas, Javie Sanchez
5:00 Linda Ramirez, Trinidad Torres, Javier H.

Eucharistic Ministers
February 16, 2008
5pm Mary Vitorio & Jean Yunker
February 17, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Christine Zaragoza, Rafael Ayala,
Georgia Czarnecki,
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Mario Segoviano, Maríana Garcia
5:00 Enrique Garcia, Margarita Morales
7:00 Priests

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 3, 2008

Fr. Kevin MacDonald, CSRS will lead our Parish
in an English Lenten Mission. Evening services—Sunday, February 10th through Thursday, February 14th will begin at 7PM. Fr. Kelvin
will speak during the 8:00 AM Mass each day of
the Mission.
On Thursday, Feb. 14th, the last evening of
the Mission, there will be a Social in Makuch
after the services. Refreshments will be served.
Everyone is invited to make a special effort to
participate in the Lenten Mission to nourish your faith and to come
a better understanding of your relationship with the Lord Jesus.

Lenten Regulations
Abstinence from meat is to
be observed by all Catholics
14 years old and older on all
the Fridays of Lent.
Lenten services:
► Tuesdays:School children’s Way of the Cross:
(beginning Feb. 19th) at
1:45PM.
► Wednesdays : at 7PM—Way of the Cross in Spanish
beginning on February 27th.
►
► Fridays : 8:30AM—English Way of the Cross
7PM—Way of the Cross in Polish
School News
Registration for all grades (Pre-School through Gr. 8) is taking
place. Please call the school office at 708-656-5010 for information about registering a child for the new school year. A tour
of the school is always available upon request.
Please notify your neighbors and friends about registration and
invite and encourage them to send their children to our school..

The Religious Education (CCD) students will meet on Saturday, February
16th. Classes begin at 8:00am. Dismissal is at 10am.

A Neighborhood Watch meeting will be held on Tuesday,
February 19, 2008 at Woodbine School. The meeting will
begin at 6:30pm. Issues concerning our neighborhood will
be discussed.

Children’s Collection

2/02

5:00PM

$565.00

2/03

7:30AM

$523.00

9:00AM

$903.00

10:30AM

$1,825.00

12:30PM

$1,519.71

5:00PM

$276.00

7:00PM

$241.00

TOTAL

$5,852.71

$202.91

“It is written: The Lord, your

God, shall you worship and
him alone shall you serve.”
Matthew 4:10

Tempted between the riches
and power of this world and
service to God, Jesus chose service to His Father. If we wish to truly follow Jesus, we, too,
must decide to turn away from power and riches
and put God at the center of our lives.
SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
Patty Bambas
Antoinette Bogacki
Robin Bonavolante
Therese Brazda
Aurora Castro
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Mary Dlugokienski
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Justine Hranicka
Genevieve Jones
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Walter Lauth
Virgie Lauth

Royden Martin
Zig Mizura
Patti Polis
Angele Rodriguez
Ann Sak
Janice Stachyra
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Stella Vento
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Marie Zalesiak
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News
Confirmation for Adults
Are you a practicing Catholic age 18 or over who has received First
Communion but has not been confirmed? The sacrament of Confirmation for adults will be celebrated at St. Ferdinand Parish on April
29, 2008. Confirmation preparation programs for adults will be held
at the following parishes. To register or for information please telephone or e-mail the contact person listed below:
► St. Bernardine, Forest Part. Start: Monday, Feb. 25th. Contact:
Pat Redington, (312) 243-3700; predington@archchicago.org.
► Divine Providence, Westchester. Start: Sunday, March 2. Contact Marco Matonich, (708) 562-3364.
► St. Ferdinand (Polish), Chicago. Start Feb. 9. Contact: Mr.
Mariusz Stefanowski, (773) 622-5900.
► St. Frances of Rome (Spanish) Cicero. Start March 4. Contact
Juan Carlos Farias-Gonzalez (312) 243-3700;
jfarias@archchicago.org.

The Archdiocesan Council of Catholic Women is sponsoring
“Padres Plus on Parade - Chicago Style,” a talent showcase
of priests and nuns representing each of the archdiocesan
vicariates. The production includes the velvety smooth voices
of several of our priests. It features classical, jazz and ragtime numbers; there are even a few surprises. A portion of
the proceeds from this event will benefit the Retirement Fund
for Religious and PRMAS, the retirement fund for priests.
“Padres Plus on Parade - Chicago Style” will take place at
Maria High School, 6727 S. California Avenue in Chicago, IL
on March 30, 2008 at 3:30PM. VIP tickets are $35 each and
balcony tickets are $20each. Mail your check to ACCW, 155
East Superior, Chicago, 60611 or fax your order for tickets to
Rita Cox @(312)787-1554.
BUTTER BRAIDS SALE AT ST. MARY’S SCHOOL!
St. Mary of Czestochowa School is sponsoring
a BUTTER BRAIDS sale...their current fundraiser. BUTTER BRAIDS are “coffee cake pastries” that you simply thaw, let rise and bake in
your own oven. THEY ARE ABSOLUTELY
DELICIOUS!! BUTTER BRAIDS are not sold in
stores! They are available in 6 delicious flavors:
apple, cherry, cinnamon, cream cheese, raspberry and Bavarian Cream. Each BUTTER BRAID sells for $10. Order
sheets are available at all church entrances. Orders and payment are
due in the school office no later than Friday, February 22nd. Delivery
is set for Friday, March 14th in the school hall from 2:30pm to 3pm.
Please call the school office (708) 656-5010 for any additional information.

We welcome in Baptism:
Christian Zenon Kokot
Giovanni Torrijos
Ewelina Anna Wieczorek
Michał Wreczycki, Jr.

February 10, 2008
Sunday, February 10
Matthew 4:1-11
What would you say are some of
society’s biggest downfalls? How about
self-gratification, the pursuit of power,
the desire for self-glory, and the love of
money? As early as the first pages of
Genesis, we read about how humanity fell because of these
kinds of temptations. Our first parents fell, and their lives were
changed in ways they could not undo on their own. Only God, in
the person of Jesus, could bring about their longed-for restoration
by taking upon himself the death and judgment we deserved.
We often think that all this happened when Jesus died on the
cross. And in one sense, that’s right. But it is also true that Jesus’
entire life was a reversal of the story of Adam. Today’s reading is
an especially powerful illustration of that. Jesus withstood the
temptations that ensnared Adam. He stood firm where Adam
caved in. And what’s even better, he didn’t do it just for himself.
Just as he took us with him to the cross, so too did he take us
with him into the desert so that we could share in his victory over
Satan.
Just as Jesus overcame temptation through his intimacy with
God, we can do the same. Psalm 23 tells us that our Father is
also our Shepherd. It tells us that if we follow him, we will not be
wanting in any area. Even if we walk through the dark valley of
temptation, we won’t be afraid. Why? Because God is there to
help us and to offer us his goodness and mercy.
Jesus is on your side! He has given you the Holy Spirit to teach
you how to rely on the Father. He’s not just sitting back, watching
to see if you’ll pass or fail the test. He’s right beside you, ready to
help you with his strength, his intimacy, and his love. We really
can know victory!

“Thank you, Jesus, for always being at my side. Please help me
to be open to intimacy with the Father and rely on him so that I
may be strong when faced with temptations.”
Taken from the WORD AMONG US-Lent 2008
Congratulations Graduates from St. Mary of
Czestochowa School and parishioners for attaining Honor Roll status in High School!
St. Laurence : “B” HONOR ROLL
Julian Rodriguez
James Grannan
Jonathan Grannan
Kyler Styx
Queen of Peace:
Joanna Hajost
St. Joseph High School:
Phillip Zengri
Scott Zengri—”A”HONOR ROLL
Keep up your great work; we are all very proud of you!

Anuncios Parroquiales
I Domingo de Cuaresma

10 de Febrero de 2008
El horario para el Miércoles de Ceniza (6 de Febrero)es el siguiente:

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por
el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta
noches, al fin sintió hambre. El tentador se le
acercó y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, diciendo: Está escrito: "No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios." Entonces el diablo lo lleva a la ciudad
santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si
eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras." Jesús le dijo: También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios." Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y,
mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le
dijo: Todo esto te daré, si te postras y me adoras.
Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo
darás culto." Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían
Mt 4, 1- 11

El coro que todos conocen como
“Agua Viva” se cambió el nombre a “Mensajeros de Jesús”. El
coro se cambió de nombre a
principios de Diciembre antes de
la celebración de Nuestra Sra.
De Guadalupe.
El coro Mensajeros de Jesús necesita una persona que
sepa tocar el Bajo y también necesita personas que
puedan cantar, Necesitan voces de mujeres y hombres.
Por favor ayúdenles con su tiempo y talentos musicales. El coro Participa en la Misa de 12:30pm los domingos y los Miércoles a las 7pm para el Circulo de
Oración. Por favor hablen con Emilio Huerta o a Miguel Vázquez después de la misa de Domingo de
12:30pm para información de los ensayos.
Las personas registradas en nuestra parroquia pueden pedir la información
cuanto han aportado en el año 2007 para
disminuir sus impuestos. Por favor ponga se en contacto con la rectoría. (708) 652 0948 ext 20
Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD) vamos
a tener día 16 de Febrero de 2008 de 8:00 AM a 10:00 AM.

Misa de 7:00 & 8:00 AM en Ingles
Servicio 11 AM y 4 PM en Ingles y Español
Misa de 6:00 PM en Español
Misa de 8:00 PM en Polaco

El ayuno y abstinencia de carne es manada torio el Miércoles de
ceniza y el Viernes Santo. El ayuno es una sola comida fuerte y es
requerida para las personas mayores de 18 a los 59 años. Todos los
Viernes durante la Cuaresma no se come carne y esto es para personas mayores de 14 años de edad.
Horario de servicios de Cuaresma:
Cada Miércoles - 7:00 PM Vía Crucis en Español y después la Misa
(desde 27 de enero)
Viernes - Después de la Misa a horas 8:00 AM Vía Crucis en Ingles,
a horas 7:00 PM Vía Crucis en Polaco y después la
Misa.
Domingos - Gorzkie Zale después de la Misa de 10:30 en Polaco

¿QUÉ ES LA CUARESMA?
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo
para arrepentirnos de nuestros pecados y de
cambiar algo de nosotros para ser mejores y
poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza
y termina el Domingo de Ramos, día que se inicia la Semana
Santa. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del
domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo
de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de
Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa
luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de
conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del
número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de
Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el
desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años
que duró la estancia de los judíos en Egipto.
¿CUÁL ES, POR TANTO, EL ESPÍRITU DE LA CUARESMA?
Debe ser como un retiro colectivo de cuarenta días, durante
los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de
Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración
de las solemnidades pascales, con la purificación del corazón,
una práctica perfecta de la vida cristiana y una actitud penitencial.
¿QUÉ DEBE SEGUIRSE DE VIVIR LA CUARESMA?
Si se vive bien la Cuaresma, deberá lograrse una auténtica y
profunda CONVERSIÓN personal, preparándonos, de este
modo, para la fiesta más grande del año: el Domingo de la
Resurrección del Señor.

Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez
diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy,
odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały
się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym
chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim
rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie
uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane
także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego:
Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to
odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
Mt 4,1-11
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2008
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową okazję do refleksji nad
sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosierni
względem braci. W okresie Wielkiego Postu Kościół przypomina pewne szczególne zobowiązania, które w konkretny sposób mają pomagać wiernym w tym
procesie wewnętrznej odnowy; są nimi modlitwa, post i jałmużna. W tym roku w
tradycyjnym orędziu wielkopostnym pragnę wziąć pod rozwagę praktykę jałmużny, która jest konkretnym sposobem przyjścia z pomocą temu, kto jest w potrzebie, a zarazem praktyką ascetyczną, pozwalającą uwolnić się od przywiązania do
dóbr ziemskich. O tym, jak wielka jest siła przyciągania bogactw materialnych i
jak wyraźna musi być nasza decyzja nieczynienia z nich bóstwa, mówi w sposób
kategoryczny Jezus: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” (Łk 16, 13).
Jałmużna pomaga nam przezwyciężyć tę nieustanną pokusę, ucząc nas wychodzenia naprzeciw potrzebom bliźniego i dzielenia się z innymi tym, co dzięki
dobroci Bożej posiadamy. Taki jest cel specjalnych zbiórek na rzecz ubogich,
organizowanych w okresie Wielkiego Postu w wielu częściach świata. I tak z
wewnętrznym oczyszczeniem łączy się konkretny wyraz komunii kościelnej, tak
jak było już w pierwotnym Kościele. Mówi o tym św. Paweł w swoich Listach
odnośnie do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie (por. 2 Kor 8-9; Rz 15, 2527).
2. Ewangelia naucza, że nie jesteśmy właścicielami, lecz zarządcami dóbr, które
posiadamy; nie można zatem traktować ich jako wyłącznej własności, lecz trzeba
uznać je za środki, którymi posługuje się Pan, wzywając każdego z nas, by stał
się pośrednikiem Jego opatrzności względem bliźniego. Jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego, dobra materialne zyskują wartość społeczną zgodnie z zasadą ich powszechnego przeznaczenia (por. n. 2404).
W Ewangelii Jezus jasno napomina tych, którzy posiadają bogactwa ziemskie i je
wykorzystują jedynie dla siebie. Wobec wielkiej rzeszy ludzi, którzy cierpią głód,
pozbawieni wszystkiego, brzmią niczym mocny wyrzut słowa św. Jana: „Jeśliby
ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a
zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość do Boga?” (1 J 3,
17). Tym mocniejsze jest wezwanie do dzielenia się w krajach, gdzie większość
ludności stanowią chrześcijanie, albowiem ich odpowiedzialność za tłumy, które
cierpią z powodu nędzy i opuszczenia, jest jeszcze większa. Przyjście im z pomocą, bardziej niż aktem miłosierdzia, jest wymogiem sprawiedliwości.
3. Ewangelia uwydatnia charakterystyczną cechę jałmużny chrześcijańskiej: ma
być ona dawana w ukryciu. „Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa —
mówi Jezus — aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu” (Mt 6, 3-4). A nieco
wcześniej powiedział, że nie należy chlubić się własnymi dobrymi czynami, aby
nie ryzykować utraty nagrody w niebie (por. Mt 6, 1-2). Uczeń ma troszczyć się o
to, aby wszystko służyło większej chwale Boga. Jezus napomina: „Tak niech
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
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Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Wszystko zatem należy czynić na
chwałę Boga, a nie własną. Niech świadomość tego, drodzy bracia i siostry,
towarzyszy każdemu gestowi pomocy bliźniemu, nie dopuszczając do tego, aby
służył zwracaniu uwagi na samych siebie. Jeżeli wypełniając dobre uczynki nie
mamy na względzie chwały Bożej i prawdziwego dobra braci, lecz zabiegamy o
korzyści osobiste czy po prostu poklask, nie postępujemy zgodnie z optyką
ewangeliczną. We współczesnym społeczeństwie ekspresji wizualnej trzeba
zachować dużą czujność, gdyż ta pokusa pojawia się często. Ewangeliczna
jałmużna nie jest zwykłą filantropią; jest raczej konkretnym wyrazem miłosiernej
miłości, cnoty teologalnej, która wymaga wewnętrznego nawrócenia się na miłość Boga i braci, do naśladowania Jezusa Chrystusa, który umierając na krzyżu,
oddał za nas całego siebie. Jak nie dziękować Bogu za tak liczne osoby, które po
cichu, z dala od reflektorów medialnego społeczeństwa spełniają w tym duchu
wielkoduszne uczynki, wspierając bliźniego w potrzebie? Na niewiele zdaje się
dawanie własnych dóbr innym, jeżeli z tego powodu serce napełnia się dumą;
dlatego nie szuka u ludzi uznania za swe czyny miłosierdzia ten, kto wie, że Bóg
„widzi w ukryciu” i w ukryciu wynagrodzi.
4. Pismo Święte zachęcając nas, abyśmy popatrzyli na jałmużnę w sposób głębszy, sięgając poza wymiar czysto materialny, poucza nas, że więcej radości jest
w dawaniu aniżeli w braniu (por. Dz 20, 35). Kiedy naszym postępowaniem powoduje miłość, wyrażamy prawdę naszego istnienia: zostaliśmy bowiem stworzeni nie dla samych siebie, lecz dla Boga i dla braci (por. 2 Kor 5, 15). Ilekroć z
miłości do Boga dzielimy się naszymi dobrami z potrzebującym bliźnim, zawsze
doświadczamy, że pełnię życia rodzi miłość i że wszystko zwraca się jako błogosławieństwo w postaci pokoju, wewnętrznego zadowolenia i radości. Ojciec
niebieski wynagradza nasze jałmużny swoją radością. I jest jeszcze coś więcej:
św. Piotr wśród duchowych owoców jałmużny wymienia przebaczenie grzechów.
Pisze: „Miłość zakrywa wiele grzechów” (1 P 4, 8). Jak często przypomina liturgia
Wielkiego Postu, Bóg daje nam grzesznikom możliwość uzyskania przebaczenia.
Dzielenie się z ubogimi tym, co posiadamy, przygotowuje nas do przyjęcia tego
daru. Mam na myśli w tej chwili tych, którym ciąży wyrządzone zło i właśnie z
tego powodu czują się dalecy od Boga, pełni lęku i niemal niezdolni do Niego się
uciec. Zbliżając nas do innych, jałmużna zbliża nas do Boga i może stać się
narzędziem prawdziwego nawrócenia i pojednania z Nim i z braćmi.
5. Jałmużna uczy wielkodusznej miłości. Św. Józef Benedykt Cottolengo napominał niejednokrotnie: „Nie liczcie nigdy monet, które dajecie, bowiem ja zawsze
powtarzam: jeśli przy dawaniu jałmużny lewa ręka nie ma wiedzieć o tym, co
czyni prawa, także prawa nie powinna wiedzieć tego, co sama czyni” (Detti e
pensieri, Edilibri, n. 201). W związku z tym niezwykle wymowny jest ewangeliczny epizod, w którym uboga wdowa wrzuca do skarbca świątyni „wszystko, co
miała na swe utrzymanie” (Mk 12, 44). Jej mała i niewiele znacząca moneta staje
się wiele mówiącym symbolem: ta wdowa daje Bogu nie z tego, co jej zbywa, nie
tyle coś, co posiada, lecz to, czym jest — całą siebie.
Ten poruszający epizod jest włączony w opis dni bezpośrednio poprzedzających
mękę i śmierć Jezusa, który — jak pisze św. Paweł — stał się ubogi, aby nas
swoim ubóstwem ubogacić (por. 2 Kor 8, 9); dał za nas całego siebie. Wielki
Post, również poprzez praktykę jałmużny, nakłania nas do tego, abyśmy z Niego
brali przykład. Od Niego możemy się nauczyć, jak czynić z naszego życia całkowity dar. Poprzez naśladowanie Go stajemy się zdolni i skłonni dać nie tyle trochę z tego, co posiadamy, lecz nas samych. Czyż cała Ewangelia nie streszcza
się w jedynym przykazaniu miłości? Wielkopostna praktyka jałmużny ma być
zatem środkiem służącym pogłębianiu naszego chrześcijańskiego powołania.
Gdy chrześcijanin ofiaruje bezinteresownie samego siebie, daje świadectwo, że
to nie bogactwo materialne dyktuje prawa istnienia, lecz miłość. A zatem tym, co
nadaje wartość jałmużnie, jest miłość, która inspiruje różne formy daru, odpowiednio do możliwości i warunków każdego.
6. Drodzy bracia i siostry, Wielki Post zachęca nas, abyśmy „ćwiczyli ducha”,
również przez praktykę jałmużny, co pozwoli nam wzrastać w miłości i rozpoznać
w ubogich samego Chrystusa. Dzieje Apostolskie opowiadają, że do chromego,
który u drzwi świątyni prosił o jałmużnę, apostoł Piotr rzekł: „Nie mam srebra ani
złota (...) ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,
chodź!” (Dz 3, 6). Jałmużna, którą dajemy, to rzecz, będąca znakiem większego
daru, jaki możemy ofiarować innym, głosząc Chrystusa i dając o Nim świadectwo
— o Tym, w którego imieniu jest prawdziwe życie. Starajmy się zatem w tym
okresie indywidualnie i wspólnotowo bardziej przylgnąć do Chrystusa, abyśmy
byli świadkami Jego miłości. Niech Maryja, Matka i wierna Służebnica Pańska,
pomaga wierzącym toczyć wielkopostną „duchową walkę” bronią modlitwy, postu
i jałmużny, aby mogli obchodzić święta wielkanocne odnowieni w duchu. Życząc
tego, z radością udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Nabożeństwa Wielkopostne
WIELKI POST
Zachęcamy i zapraszamy do udziału
Środa Popielcowa wypada w tym roku 6-go lutego.
w nabożeństwach wielkopostnych.
Msza Święta w tym dniu w języku polskim będzie o
godz. 8-ej wieczorem. Msze Święte w języku angielskim
Droga Krzyżowa i Msza Święta w
będą o godz. 7:00 i 8:00 z rana oraz w języku
języku polskim będzie w każdy piątek
hiszpańskim o 6:00 wieczorem. Będą także dwa
Wielkiego Postu o godz. 7-ej
nabożeństwa posypania głów popiołem o godzinie 11:00
wieczorem.
AM
i 4:00 PM w języku angielskim i hiszpańskim.
Droga Krzyżowa w języku
Podczas
wszystkich Mszy Świętych będziemy
angielskim będzie w każdy piątek
posypywać głowy popiołem na znak rozpoczęcia
Wielkiego Postu po Mszy Św. o godz. 8-ej rano.
czterdziestodniowej pokuty.
Droga Krzyżowa w języku hiszpańskim będzie w
W Środę Popielcową obowiązuje post Ścisły dla osób
każdą środę Wielkiego Postu o godz. 7:00
w
przedziale wiekowym od 18 do 59 lat. Jest to również
wieczorem a po niej Msza św..
dzień wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla
Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą
tych, którzy ukończyli 14 lat. Post i wstrzemięźliwość od
niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz.
pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki
10:30.
Wielkiego Postu.

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.

ST. MARY OF CZESTOCHOWA PARISH MISSION
Saturday, February 9 through Thursday, February 14
Mission Leader: Father Kevin MacDonald, C.Ss.R
.
Saturday, February 9 Mass at 5:00 P. M. with
Mission Homily and anointing of the sick
Sunday, February 10 Mission Homily at the
7:30 A.M. and 9:00 A. M. Masses
Monday through Thursday there will be a Mission Homily during the
8:00 A. M. Mass
MISSION TOPICS
MONDAY EVENING 7:00 P.M.
Symbol: BIBLE, representing God’s communication to all people
Topic: SALVATION; God’s dream for our happiness, and our response
Goal:
To deepen our acceptance of God’s tremendous love for us.
TUESDAY EVENING 7:00 P. M.
Symbol: EASTER CANDLE, representing the risen Jesus who conquers
sin and death
Topic: SIN, RECONCILIATION AND HEALING; living the life of
conversion
Goal: To be freed of the burden of our sinfulness and of past grudges
and pains.

Priests will be available for the Sacrament of Reconciliation (confession)
Tuesday evening.
WEDNESDAY EVENING 7:00 P. M.
Symbol: BREAD, representing Jesus, the Bread of Life
Topic: THE EUCHARIST; nourishment for the journey to be Eucharist.
Goal: To grow in our appreciation of the Eucharist , and how we are
called to be Eucharist to the world.
THURSDAY EVENING 7:00 P. M.
Symbol: ALTAR, representing Jesus pouring Himself out for us.
Topic:
YOUR MISSION; Our baptismal vocation is to share in the work
of Jesus Christ.
Goal:
To become aware of how we need to go forth and proclaim the
Good News
After the Thursday evening Mission celebration please join us for wine and cheese, coffee and
goodies in Makuch Hall.

OUR MISSION PRAYER
God, Our Father, we offer you praise and thanksgiving for all the many
gifts you have given us through Jesus, Your Son.
We thank you especially for the gift of our parish MISSION.
Loving and gracious God, quiet our minds and hearts that we may be
open to the gift of your truth. Grant that our mission may be:
A Time of Grace for all,
A Time of growth for the young,
A Time of refreshment for the old
A Time of renewal for families,
A Time of healing for the broken
A Time of joy for the sorrowing,
A Time of challenge for the complacent,
A Time of forgiveness for the sinner,
A Time of strength for the holy,
A Time of homecoming for those who have been away.
Grant, most Loving God, that our Mission may bring down your richest
blessings on each and every member of our Parish community.
We pray through the intercession of Mary, our Mother, in the name of
Jesus Christ who lives with you and the Holy Spirit forever. Amen

ALL ARE INVITED
TO ATTEND
THE PARISH MISSION

