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

The Baptism of the Lord
January 13, 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
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
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
January 19, Saturday Weekday
8:00 †Shirley Rutkowski
5:00 Parishioners

January 13, Sunday, Baptism of the Lord
7:30 Theresa Szczurek (friend)
†Richard Pusateri (friend)
†Shirley Rutkowski
9:00 †Gabino Luna (family)
†Richard Pietrowski (Helen Cison)
†Ann Monczynski (Seniors’ Club)
†Elizabeth Kelly (Bojarski Family)
†Victoria Budzynski (Rog.)
10:30 O zdrowie i Boże bł. dla Rodziny Wilkiewiczów i dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku
Za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników
†Edward, Antoni, Rosalia, Pawełek
†Stanisława Górnik (Stefania Borowska)
†Halina Czykier (husband)
†Władysław Wypiejewski (2 rocz. śm.)
†Jósef Pieprzak
†Andrzej Gil
†Andrzej Gil (19-te urodziny)
†Edward Ptak
12:30 †Hilano Escobédo y Felipa Arellano
†Miguel Malagon Aguilera (primer aniversario de
fallecimiento)
5PM †Ermila Aguirre (Graciela Jaramillo)
7:00 †Eugene Szczurek (friend)
January 14, Monday, Weekday
7:00 †Doris Ludvik (Iris Brenk & James Kirby)
8:00 Successful surgery for Frank Kabat (Sr. Magdalene)
January 15, Tuesday, Weekday
7:00 Burda & Roszyk families
8:00 Parishioners
January 16, Wednesday, Weekday
7:00 †Rose Borowiak (Diane Bishop)
8:00 Tom Szczurek (friend)
8:30 Adoration until 7PM
7:00 El Circulo de Oración
January 17, Thursday, Anthony, abbot
7:00 †Shirley Rutkowski
8:00 Tom Stachyra (friend)
January 18, Friday, Weekday
7:00 †Shirley Rutkowski

January 20, Second Sunday in Ordinary Time
7:30 †Shirley Rutkowski
9:00 †Cecilia Mlyniec (Gen Kowalski)
†Elizabeth Kelly (Graham family)
†Genevieve Kowalski (brother, Rog.)
Lottie Polep (Bernice & Roseann)
10:30 †Halina Czykier (husband)
†Edward, Antoni, Rosalia Pawełek
†Genowefa Pietrasiewska (14 rocz. śm.)
12:30 Por los feligreses
5pm Por los feligreses
7pm Holy Souls in the Book of Remembrance

Lector Schedule
January 19, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
January 20, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Michael Yunker, Marissa Martinez
10:30 Violetta Bielobradek, Małgorzata Maturska
12:30 Linda Ramirez, Juan Rodriguez,
Juana Salas, Javier Sanchez
5:00 Enrique Garcia, Virginia Hernandez,
Maria Rodriguez

Eucharistic Ministers
January 19, 2008
5pm Mary Vittorio & Jean Yunker
January 20, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Myra Rodriguez, Christine Zaragoza
Georgia Czarnecki
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Mario Segoviano, Mariana Garcia
5:pm Enrique Garcia, Maria Cruz Rodriguez
7pm Priests
There is a promise of Marriage between..

II. Monika Szwab & Aleksander Kwak
II. Agnieszka Zastawna & Jaroslaw Faryniar

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection January 6, 2008

The next Religious Education (CCD) session will be held at the usual time
8:00am. Parents can begin coming at
9:00am to pick up their child’s report
card, and students will be permitted to leave class with their
parents.

First Holy Communion Parent Meetings :
On Wednesday, January 23, 2008 a meeting will
be held in the English language for all parents of
students that will receive their First Holy Communion in May. The meeting will begin at 6:30pm in
Makuch Hall. A First Holy Communion meeting will
be held in the Spanish language on Thursday,
January 24, 2008. The meeting will begin at 6:30pm in Makuch Hall.
Confirmation Parent Meeting:
On Monday, January 28, 2008 there
will be a meeting for all parents of students that will receive the sacrament
of Confirmation. This meeting will begin at 6:30pm in Makuch Hall.
These mandatory meetings are to be attended by parents of
St. Mary’s School students as well as by parents of CCD
students. All of the information you will need to prepare your
children for the reception of their First Holy Communion and
the sacrament of Confirmation will be distributed at these
meetings.

SCHOOL NEWS
Family Mass: A family Mass is scheduled for the 5pm Mass
Saturday, January 26th. Everyone is invited.
School Open House and Bake Sale: After the Mass there be
an Open House in the school and a Super Bake Sale in Makuch Hall. Please join the school families and if possible,
please pass the word on about the Open House to prospective students’ families.

We welcome in Baptism
Oskar Wesley Sivka
Kacper Kowalczyk

1/5

5:00PM

591.00

1/6

7:30AM

317.00

9:00AM

1,364.00

10:30AM

2,097.00

12:30PM

1,284.32

5:00PM

368.00

7:00PM

107.00

TOTAL

$6,128.32

Collection for the Church in Latin America: $1,787.00
Post Christmas Offering:
$200.00

“And a voice came from the heavens, saying, ‘This is my beloved Son, with whom I
am well pleased.’” (Matthew3:17)

At the Baptism of Jesus, God made it clear
that He was giving us the greatest gift He
could give. He was giving us His only Son.
When you really think about the magnitude
of that gift of Jesus sent to save us, plus all
of the many other blessings that God has entrusted into our hands,
it is very humbling. God has given us so much.

Many thanks to the family of Harry Gorski for their donation of $100 in his memory. Your generosity is very much

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
Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement of your yearly donations to
the parish, please call the rectory office (708) 652-0948, Ext. 20 between the hours of 9am and 1pm—Monday through Friday. The receptionist will prepare the statement so that when you come to pick it up it

A Neighborhood Watch meeting will be held on Tuesday, January
15, 2008 at St. Mary of Czestochowa Social Center at 6:30pm.
2008 ARCHDIOCESAN ANNUAL
CATHOLIC APPEAL
Bishop Francis Kane serves as the
Episcopal advisor of the Archdiocese
of Chicago’s Annual Catholic Appeal.
In an interview with the Catholic New
World Publication he was asked this
question: “What, for you, is the
charism of the Archdiocese of Chicago’s Annual Catholic Appeal?”
He answered: “We have a great diversity here in the Archdiocese of
Chicago, and it’s wonderful that we have Mass in Vietnamese and
Polish and Spanish and in so many other languages. We have a
number of different cultures, and each has its own particular devotion. The Annual Catholic Appeal helps unify our archdiocese and
helps people realize that our diocese is larger than our individual
parishes.
The appeal provides a wonderful opportunity to build up the church
and God’s people. The appeal makes some great things happen.
For example, we have meetings here of pastors and principals from
Catholic schools who receive extra help from the appeal, and they
represent an entire portion of the population here in the archdiocese
that would never be able to receive Catholic education without
grants from the appeal.”
What is the most challenging aspect of serving as the appeal’s Episcopal advisor?
“Sometimes it’s a humbling experience to ask people to give money.
An other part of me feels very good about that because I know we’re
asking Catholics to donate to a good cause that builds up the church
in the Chicago archdiocese. For all of us - Cardinal George and the
pastors and myself—it’s a matter of haven’t the humility to ask
somebody to be generous. We have to have confidence that this is a
wonderful local church and the Annual Catholic Appeal does so
much to make it an even better church. But we have to ask for support.”
Next weekend, you will be asked to review the Annual Catholic Appeal brochure that you will receive . The theme of the campaign is
“The Lord is my light…” Psalm 27:1.

ETERNAL REST……..
Janina Andersohn
Harry Gorski
Henry Wachel
May God Who called you take you home!

January 13, 2008
Sunday, January 13
The Baptism of the Lord (Matthew 3:13-17)
Why would the perfect Son of God have to be baptized? Like John
before us, we hesitate as Jesus approaches the waters of the Jordan.
After all, being without sin he didn’t need to repent. The answer is that he
did it for us. By receiving John’s baptism of repentance, Jesus was identifying with us in a complete and intimate way. On that day, he embraced
God’s perfect plan to fulfill all righteousness by taking upon himself all of
our sins. So from the very beginning of his public ministry, Jesus began
embracing our sin. It’s as if his first steps out of the Jordan River were
steps on the way of the cross—all for us!
As amazing as this is, there is more. Matthew tells us that at Jesus’
baptism “the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove.” With this coming of the Holy Spirit, a whole new
era began. Jesus began his mission with power and wonders. Having
defeated the temptations of the evil one, he proclaimed the kingdom of
God-and miracles followed. Jesus hadn’t said or done such things before his baptism. From that moment on, nothing was ever the same.
It gets even better! This descent of the Holy Spirit on Jesus was also
for us. But why, if Jesus’ death and resurrection forgave our sins, did he
baptize us with the Holy Spirit? He didn’t come just to forgive us, but to
initiate a whole new way of life for us. Having redeemed us, he now
wants to take the rest of our lives to transform us so that we can become
more and more like him. We received so much when were baptized.
Today, stop and savor the fullness of divine life in which you share. Why
live, act, and think like a pauper? The kingdom of God is within you, and
you will never be the same!

“Lord Jesus, the heavens are open. Pour your Spirit upon me. Help me
to see your kingdom more fully. Make me more conscious of your kingdom, empower me and transform me.”
Taken from THE WORD AMONG US January 2008

Baptism and Life
Whoever is moved by love begins to perceive what “life” really is. He
begins to perceive the meaning of the Word of hope that we encountered in the Baptismal Rite: from faith I await “eternal life” - the true life
which, whole and unthreatened, in all its fullness, is simply life. Jesus,
who said that he had come so that we might have life and have it in its
fullness, in abundance, has also explained to us what “life” means:
“this is eternal life, that they know you the only true God and Jesus
Christ whom you have sent” (John 17:3). Life in its true sense is not
something we have exclusively in or from ourselves: it is a relationship. And life in its totality is a relationship with him who is the source
of life. If we are in relation with him who does not die, who is Life itself
and Love itself. Then we are in life. Then we “live” (Pope Benedict XVI,
Encyclical on Hope, November 30, 2007
January 22 marks the 35th anniversary of Roe v. Wade and Doe v.
Bolton, The U.S. Supreme Court decisions that legalized abortion on
demand throughout all nine months of pregnancy Since 1973 more
than forty-eight million children have been aborted in our nation.
Abortion is a contradiction to baptism. Consider what the Church
does in the celebration of baptism. A child is brought into the congregation, and is welcomed by all who are present as a brother, a sister.
Despite the fact that all but a few of the gathered Christians do not
know this child, and did not know the child’s name, they declare before
God that they now accept the child as one of them. Baptism expresses
God’s unconditional welcome of His people. His call to them to share
His life. Baptism expresses the hospitality of God’s Church, and the
responsibility incurred by the fact that God has entrusted us to care for
one another.

Anuncios Parroquiales
El Bautismo del Señor
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y
se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan
intentaba disuadirle diciéndole: Soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y acudes a mi? Jesús le
contestó: Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así
todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió
el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como
una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del
cielo que decía: Este es mi hijo, el amado, mi predilecto.
Mt 3, 13- 17
Retiro Espiritual de Discernimiento de Vida y Vocación
¿A que estas llamado en tu Vida? ¿Qué pide Cristo de ti?
¿Quiénes? Jóvenes varones de 18-35 años
¿Cuándo? Viernes 25(6:OOp.m.)26-27 de Enero 2008
¿Dónde?: Casa Jesús 750 N. Wabash (Aun lado de la Catedral) Mas Información llama a: P. Alejandro Garrido (312)
640-1065
¿Qué es Casa jesús?
Casa Jesús es una Casa de Formación que asiste a jóvenes
varones a descubrir el llamado de Dios en sus vidas.
¿COMO?
• Orando
• Trabajando
• Estudiando
• Conviviendo
REQUISITOS
• Varones de 18 a 35 años
• Diploma de Preparatoria oGED
• Deseos de servir
Abre tu Corazón
Un retiro de discernimiento de vida y vocación que Casa
Jesús ha diseñado como punto de partida para ayudar a
discernir a los jóvenes varones el llamado de Dios en su
vida.
PROPOSITO
Que los jóvenes descubran el plan de Dios en sus vidas.

El día miércoles 23 de Enero de 2008 tienen su reunión los papás de los niños de la Primera Comunión
en ingles, y en español el día jueves 24 de Enero de
2008. Los papás de los niños de Confirmación tienen
su reunión el día 28 de Enero de 2008. Todas la reuniones se realizaran en Makuch Hall a las 6:30 PM
Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD)
vamos a tener día 19 de Enero de 2008 de 8:00 AM a
10:00 AM. Los papas de los niños deben venir a las
9:00AM para recoger la evaluación de sus hijos. Los
niños pueden terminar mas temprano las clases para
regresar con sus padres a sus casas.

13 de Enero de 2008
El bautismo para Jesús fue entrega, donación y un amor por el hombre que no
conoció ni conoce límites. El bautismo
fue su entrega. Es su amor.
Nosotros, los cristianos, hemos recibido
el bautismo. El bautismo que hemos
recibido brota y nace del mismo Jesús.
Hemos sido bautizados en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Un bautismo con agua limpia y abundante, porque nació
y brotó del mismo Jesús. ¡Que nuestro bautismo no se
seque ni se agoste! ¡Que sea respondido con nuestra vida
de entrega, servicio y donación de nosotros mismos en el
corazón de la Iglesia y del mundo! Estar bautizados es
una tarea, un trabajo y un compromiso. El verdadero bautismo es el que se vive cada día. Nuestra verdadera partida de bautismo se da por el compromiso vivido en la comunidad eclesial y testificando nuestra condición de cristianos en la vida ública y social. El agua de la fuente se
pudre cuando no corre. ¡Cuánto bautismo estancado y
perdido por haber olvidado que somos hijos de Dios!

COMIENZA LA CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL
ARQUIDIOCESANA DE 2008
EL SEÑOR ES MI LUZ… SALMO 27:1
Muchos de nuestros feligreses ya han recibido, o pronto recibirán un envío del Cardenal George. Él les va a
pedir que hagan un compromiso con la Campaña
Anual Católica de 2008.
La Campaña no solo financia las operaciones de la
Arquidiócesis, sino que apoya servicios que son de
gran ayuda para los ministerios de nuestra parroquia.
Su apoyo económico es importante. El éxito de la
Campaña depende de las contribuciones que cada uno
de nosotros entrega para apoyar nuestra Arquidiócesis.
Cada uno de sus dones permite a nuestros feligreses
llegar mucho más allá de los límites de nuestra parroquia. Llevan la luz de Cristo a muchos a quienes se
sirve a través de la educación, el ministerio y los servicios que proporciona la Arquidiócesis de Chicago.
Por favor, responda a la petición del Cardenal y haga
un compromiso generoso.
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

Ogłoszenia Parafialne
Święto Chrztu Pańskiego
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby
przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał
Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko,
co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Mt 3,13-17
Święto Chrztu Pańskiego
Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą św. Piotr, przygotowując do przyjęcia chrztu
rodzinę rzymskiego urzędnika
Korneliusza, opisał w następujących słowach: "Znacie sprawę
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i
uzdrawiając wszystkich, którzy
byli pod władzą diabła, dlatego że
Bóg był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus
miał wtedy trzydzieści lat, gdyż
dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować
publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od trzydziestu
lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu
publicznie.
W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch
Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).
Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał być Pan Jezus
ochrzczony: "Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu,
gdzie Pan udzielał chrztu" (J 1, 28). Jako dawną Betanię Zajordańską (była bowiem także Betania Przedjordańska ok. 3 km od
Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) wskazuje
się dzisiejsze Chirbet el Medesz, gdzie znajduje się potok,
wpływający do Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. Tu
według biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz. Tu osiemset
lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest
bardzo płytki, tak że tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu
na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację brodu św. Jan, aby
zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca
ludzkie.
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa
jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy
Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony
kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, któ-
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ra wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni
Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto
narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda Chrztu świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w
Wielką Sobotę wystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako
kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje
wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim katechumenom, którzy w czasie wielkanocnym mają otrzymać Chrzest
święty. Temu służy również publiczne odnowienie obietnic
Chrztu świętego wszystkich wiernych, zebranych w kościele.
Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie
okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj
kończenia tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki
Bożej Gromnicznej) 2 lutego. Dlatego do tego czasu można
zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

Odwiedziny Duszpasterskie
Zbliża się czas duszpasterskiego odwiedzania
rodzin, popularnie zwany kolędą. Z tej też okazji
zachęcamy rodziny do kontaktowania się z wybranym przez siebie kapłanem w celu zaproszenia Go
w progi swego domu. Jest to polska tradycja, która
ma na celu bliższe poznanie parafian, ich problemów oraz wspólną modlitwę z kapłanem w gronie rodziny.
W sprawie ustalenia daty kolędy prosimy o telefoniczny
kontakt na numer 708-652-0948 z jednym z wybranych ojców:
O. Zbigniew Pieńkos wew. 26
O. Radek Jaszczuk wew. 28
O. Waldemar Wielądek wew. 27
O. Tomasz Zieliński wew. 29

ROZPOCZYNA SIĘ
ARCHIDIECEZJALNA DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2008
PAN MOIM ŚWIATŁEM....PSALM 27:1
Wielu naszych parafian już otrzymało, lub niedługo otrzyma
list of Kardynała George’a. Będzie on zawierał prośbę o
złożenie ofiary na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2008.
Kwesta nie finansuje jedynie działalności samej Archidiecezji, ale wspiera także usługi z których korzystają duszpasterstwa działające na terenie naszej parafii.
Państwa wsparcie jest ważne. Powodzenie Kwesty zależy od
ofiar złożonych przez każdego z nas na rzecz naszej Archidiecezji. Każda z tych ofiar daje naszym parafianom możliwość dotarcia poza granice parafii. Niosą oni światłość
Chrystusa wielu osobom, które korzystają z programów edukacyjnych, duszpasterstw i innych form pomocy oferowanych przez Archidiecezję Chicago.
Prosimy o odzew na prośbę Księdza Kardynała i złożenie
hojnej ofiary.
Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać informację o ofiarach złożonych w roku 2007 na naszą parafię, w ten sposób będzie można odpisać tę kwotę od
podatku.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej
parafii po Mszy św. o godz.
10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych
do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić
dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten
kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak
również i dzisiaj wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”. Znajdziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat
życia kościoła w Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten
tygodnik a także inne publikacje
np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”, „Rodzina Radia
Maryja” pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do
Boga i Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik”
wydawana przez naszą Archidiecezję Chicago.

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta
de Ofrendas o mandarla por Correo a la Rectoría.

