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

Fifth Sunday of Lent
March 9, 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
†Marie Zalesiak (Fran)
6:30 Mass in Spanish
8:00 Mass in Polish

March 9, Fifth Sunday of Lent
7:30 †Shirley M. Rutkowski
†Casimir Kras (Harriet)
9:00 †Cecilia Mlyniec (Art & Lorraine Wagner)
†Mike & Anne Monczynski (family)
†Harry Glosniak (24th death anniv., wife, Florence)
10:30 O zdrowie w dniu urodzin dla Łucja Chrzęściewska
†Halina Czykier, (husband)
†Henryk Greźnikowski
†Edward Ptak (od rodziny)
†Walenty Sarbinowski (o przyjęcie do Królestwa Niebieskiego)
12:30 La Madre Teresa de Calcuta y San Judes Tadeo
†Feliciano Salinas (21 anniversario, S. Salinas)
†Miguel Flores y Eric Lagunas (Blanca Villanueva)
Nicolas Robles y Cuco Guerrero (Cilia Robles)
5:00 Presentación de 4 meses de Eva Jewel Bueno
7:00 Za parafian
March 10, Monday, Lenten Weekday
7:00 †Shirley M. Rutkowski
8:00 †Genevieve Krolak (family)
March 11, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 †Shirley M. Rutkowski
8:00 †Rose Davidek
March 12, Wednesday, Lenten Weekday
7:00 †Ann Monczynski
8:00 †Ronald Wolf (1st death anniv., Rose Schumacher)
8:30 Adoration until 7pm
7:00 El Vía Crucis y la Misa
March 13, Thursday, Lenten Weekday
7:00 †Shirley Rutkowski
8:00 †Edward Kandl (Ceil Kandl)
March 14, Friday, Lenten Weekday
7:00 †Leonarda Aguirre (son)
8:00 †Deceased members of Warren family
8:30 English Way of the Cross
7:00 Droga Krzyżowa i Msza św.
March 15, Saturday, Joseph-husband of the BVM
8:00 †Rose Borowiak (Diane Bishop)
5:00 Living & deceased members of Women’s Club
Frances Wojdula (85th Birthday, family)
†Estelle Kojder (sisters)
†Zima family (Frances & Clara Zima)
†Leonarda Aguirre (3rd anniv., Jaramillo family)
†Clara Frankowski (Florence Glosniak)

March 16, Palm Sunday of the Lord’s Passion
7:30 Parishioners
9:00 St. Mary’s Choir
†Marie Zalesiak (Helen Cison)
10:30 †Stanisława Górnik (Stefania Borowska)
†Halina Czykier (husband)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Margita Kabat z domu Łyś (2 rocz. śm)
†Józef Łyś
†Marcin Gierusz (wnuczka)
†Waleria Tadla (2 rocz. śm.)
†Zygmunt Żyła (1 rocz. śm.)
12:30 Por los feligreses
5:00 †Jose Sanchez (4 años, hija Lourdes Caldera)
7:00 Za parafian

Lector Schedule
March 15, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
March 16, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Helen Cison
10:30 Waldemar Lipka, Adrian Ślęzak
12:30 Juana Salas, Maria Rodriguez,
Javier Sanchez, Juana Salas
5:00 Linda Ramirez, Trinidad Torrez, Hunberto Tellez.
Eucharistic Ministers
March 15, 2008
5pm Mary Vittorio & Jean Yunker
March 16, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 John Kulaga, Christine Zaragoza,
Georgia Czarnecki
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Javier Hernandez, Ma.Clara Nava
Marisol Ortiz
5:00 Jose Gutierrez, Guadalupe Gutierrez
7:00 Priests

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
I. Viridiana Rodriguez & Juan Navarro
I. Mayra Ramirez & Jesse Wienski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 2, 2008

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—
(beginning February 27th) Mass
&Way of the Cross in Spanish
► Fridays : 8:30AM—English Way of the Cross
7PM—Mass and Way of the Cross in Polish

Our next meeting will be held on
Wednesday, March 12th at 7pm at the
Social Center. We missed our February
meeting because of the bad weather, so
we will have plenty to discuss this month!
We are getting close to Easter, so, ladies, wear your finest Easter Bonnets! And remember to bring
your regular raffle item.
Ladies,...a reminder...on Saturday, March 15th, we will all
gather at the church for the 50m Mass which will be offered for
the intentions of all living and deceased members of our club.
NOTICE: We regret that due to our dwindling membership and
low turn out, the Women’s Club will not be having our annual
Easter Bake Sale on Palm Sunday. Questions? Call Karen
Tross at 708-656-3472. Happy St. Patrick’s Day and St. Joseph’s Day to all!
The next Religious Education Class (CCD) is scheduled for
Saturday, March 15, 2008. Students are to meet in church for
the 8AM Mass. Students are reminded to bring their donations
for Operation Rice Bowl to the Mass. Dismissal will be at 10AM.

Eternal Rest……………………….
Josephine Binkowski
Margaret Taluzek
May God Who called you take
you home!

Children’s Collection
Easter Flowers

3/01

5:00PM

$599.00

3/02

7:30AM

$603.00

9:00AM

$1,085.00

10:30AM

$1,739.00

12:30PM

$1,364.09

5:00PM

$426.00

7:00PM

$153.00

TOTAL

$5,969.09

$282.36
$2,626.00

“”I trust in the Lord; my soul
trusts in his word.” Psalm 130:5

Trust in the Lord is important for
good stewardship. If we are going to give to God first then we
must be willing to trust that God
will always provide for us. We
must be willing to trust that we
will have all that we need even if
we don’t always have all that we want. Good stewards
have found wonderful peace and comfort in this level of
trust. How much do you trust in the Lord?

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
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Stella Vento
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News
The inclement weather and the spreading of
salt have taken a toll on the church
steps...especially those on the side entrance
on 30th Street. We are making arrangements
to replace the damaged steps; however, we
must wait until the weather changes to make
the necessary repairs. The entrance off of 30th
Street will be closed until the repairs are completed. We appreciate your patience and understanding. We will do our best to fix
the problem as soon as possible.

Operation Rice Bowl is the Lenten solidarity program of the Catholic Relief
Services. We join in the traditional practices of Lent and pray as a community,
fast in solidarity with those who are hungry, give concrete assistance to those
most in need, while we learn about the
joys and challenges in the lives of our
brothers and sisters around the world.
If you are interested in participating in the Operation Rice Bowl
project, you will find the cardboard Rice Bowls on the tables in
the rear of the church and also at the (south) side entrance of
the church. In the Rice Bowl you will find a donation envelope. If
you will take a Rice Bowl home, please feel free to drop the
envelope containing your donation in the collection basket any
time during the Lenten Season. Our school children and our
CCD students are participating in this project also.

LENTEN PRAYER
Good and gracious God, you who are full of compassion,
Help us to show compassion towards others this Lent.
During this Holy Season we:
Pray that we may be transformed,
Fast in solidarity with those who are hungry,
Learn to live with less,
And Give so that others may live. Amen.
March 9, SPRING FORWARD! Time change
house checklist:
► All Masses on Sunday March will be celebrated according to the new time schedule!
► Whenever the time changes remember to
change smoke detector batteries.
► Reset DVRs, VCRs, computers and answering machines.
► Check batteries in all household safety systems. Make sure
you remember the carbon monoxide detectors and all backup batteries in things like burglar alarm control panel.
Please be reminded…..The feast of St. Joseph is ordinarily celebrated on March 19th. Because this feast
falls on Wednesday of Holy Week this year, the church
will celebrate St. Joseph’s feast day on Saturday,
March 15th. St. Patrick’s day (March 17th) also occurs
during Holy Week and many churches will not celebrate it in the usual way.

March 9, 2008
HOLY WEEK begins next week on Sunday,
March 16th. Holy Week begins with Jesus’ entrance into Jerusalem, commemorated on the
day we call Passion or, more popularly, Palm
Sunday. As the Lord came from outside of the
city of Jerusalem, so we gather outside the
church, where we hear the Gospel proclaimed
and palms are blessed and distributed. Then we,
like the crowds of those centuries ago, sing psalms or hymns, as we
enter the church in praise of Jesus the King and Messiah.
The Mass itself focuses on the Paschal Mystery, with special attention
to Jesus’ suffering, as foretold and described in a passage on the Suffering Servant from Isaiah, Psalm 22, the hymn to Jesus in Phillippians
2, and a reading of the Passion from the Gospel of the liturgical year.
During this liturgy, we can’t help but notice the crowd of which we are
a part. We acclaim Jesus as our Messiah as it begins, and through the
reading of the Passion, we align ourselves as sinners in need of God’s
salvation.
WHAT TO DO WITH A BLESSED PALM?
Many display the palms received at this liturgy behind a crucifix or religious picture in their home. It is traditional for some to weave the palms
into the form of a cross. An old Italian custom worth reviving is to present our palm branch to someone you have offended as a sign of reconciliation..

2008 EASTER SCHEDULE
CONFESSIONS
Monday, March 17th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Tuesday, March 18th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Wednesday, March 19th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Holy Thursday, March 20th
7:00PM TRILINGUAL MASS
Eucharistic Adoration until Midnight
Good Friday, March 21st
10:00AM Way of the Cross (Spanish)
3:00PM Celebration (English)
5:00PM Celebration (Spanish)
7:00PM Celebration (Polish)
Eucharistic Adoration until Midnight
Holy Saturday, March 22nd
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL
Easter Sunday, March 23rd
5:30AM Mass (Polish)
7:30AM & 9:00AM Mass (English)
10:30AM Mass (Polish)
12:30PM Mass (Spanish)

No evening Mass

Easter Monday, March 24th
7:00AM & 8:00AM Mass (English)
7:00PM Mass (Polish)

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María
y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera;
el enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron
recado a Jesús, diciendo: -- Señor, tu amigo está enfermo. Jesús,
al oírlo, dijo:-- Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino
que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos: -- Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican:-Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a
volver allí? Jesús contestó:-- ¿No tiene el día doce horas? Si uno
camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero
si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto,
añadió:-- Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo.»Entonces le dijeron sus discípulos:--Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que
hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente:-- Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: -Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó,
Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de
Jerusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver
a Marta y a María, para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro,
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: -- Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero
aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Jesús le dijo:-- Tu hermano resucitará. Marta respondió:-- Sé que
resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice:-- Yo
soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para
siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: -- Sí, Señor: yo creo que
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en
voz baja: -- El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se
levantó y salió adonde estaba él; porque Jesús no había entrado
todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había
encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron,
pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María
adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: -Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la
acompañaban, sollozó y, muy conmovido, preguntó: -- ¿Dónde lo
habéis enterrado? Le contestaron:-- Señor, ven a verlo. Jesús se
echó a llorar. Los judíos comentaban:-- ¡Cómo lo quería! Pero
algunos dijeron:-- Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no
podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de
nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa.
Dice Jesús:-- Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le
dice:-- Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le
dice:-- ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:-Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me
escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para
que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz
potente:-- Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús
les dijo: -- Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
J 11, 1-45

9 de Marzo de 2008
Horario de servicios de Cuaresma:
Cada Miércoles - 7:00 PM Vía Crucis en Español y después la
Misa

Todos los Viernes durante la Cuaresma no se come carne
y esto es para personas mayores de 14 años de edad.
Estimado Hermano/a
Te escribo esta carta para invitarte a vivir una experiencia del Encuentro Personal con Cristo Vivo.
RETIRO
DE EVANGELIZACIÓN
4 de Abril a horas 6:30 P.M.
y 5 y 6 de Abril de 2008
8:00 A.M. a 8:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
En retiro pueden participar todos los mayores de
15 años. No se admiten los niños. Para más información favor de comunicarse a la oficina al 708652-0948- ext.20.
P. Radek Jaszczuk CSsR
Párroco

Invitamos a todos los Feligreses a participar en la Misa
celebrada en honor de San José el día 15 de Marzo de
2008 a horas 6:30PM en nuestra iglesia.
San José
La misión de San José al lado de Jesús y María
queda expuesta con claridad en el prefacio de la
misa: José es «el hombre justo» (Mt. 1, 19),
esposo de la Virgen María, «el servidor fiel y
prudente», custodio de la Sagrada Familia, que
«haciendo las veces de padre, cuidará de Jesús».
La colecta resume con hondura el misterio encerrado en sus diversas actividades: «Dios confió
los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel
custodia de San José».
Ahora bien, el Señor quiso que San José continuara desempeñando en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la misma función que había asumido cuando se «entregó por entero a servir
a Jesús». De igual modo que María, Madre de Jesús, es la Madre de la Iglesia, así también José, custodio de Jesús, es el protector de la Iglesia. Por eso pedimos que la Iglesia - cuya misión consiste en hacer que todos los hombres entren en la plenitud del misterio de la Encarnación -, «los conserve fielmente
por intercesión de San José».
La Operación Plato de Arroz
Invitamos a todos los feligreses a participar en la
Campana "Rice Bowl" Esta es una campana para
los niños de nuestra escuela y sus padres. En esta
campana oramos, aprendemos y ayudamos a
nuestro prójimo. Con el dinero recaudado
ayudamos a familias que viven en países del tercer mundo que no
tienen ni lo mas básico para sobrevivir. Por favor leven los sobres
con la información cuales pueden encontrar en la entrada de la
iglesia.
Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD) vamos a tener día
15 de Marzo de 2008 de 8:00 AM a 10:00 AM.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkiego Postu
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty
kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku
śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy
znów do Judei. Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi
usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za
dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To
powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął,
lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli
zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się
wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im
otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze
względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to
Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i
my, aby razem z Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była
oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy
zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat
twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy
we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu:
Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który
miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po
kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś
tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie
przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta
wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali
ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do
miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do
Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus
ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył
się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto
jak go miłował! Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus
ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była
to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie.
Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto
więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci,
żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz.
Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym
głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i
ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł
do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc
spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
J 11,1-45

9 marca 2008
Nabożeństwa Wielkopostne
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w
nabożeństwach wielkopostnych.
Droga Krzyżowa i Msza Święta w języku
polskim będzie w każdy piątek Wielkiego
Postu o godz. 7-ej wieczorem.
Droga Krzyżowa w języku angielskim
będzie w każdy piątek Wielkiego Postu
po Mszy Św. o godz. 8-ej rano. Droga Krzyżowa w
języku hiszpańskim będzie w każdą środę Wielkiego
Postu o godz. 7:00 wieczorem a po niej Msza św..
Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą
niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 10:30.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
obowiązuje we wszystkie piątki Wielkiego Postu.

Zapraszamy do wyjęcia udziału we Mszy św. ku czci
św. Jozefa dnia 15 marca 2008 o godzinie 8:00PM w
naszym kościele
Św. Józef
Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół
słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje
mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako "męża sprawiedliwego".
Św. Jan Złotousty wspomina jego łzy i radości; św. Augustyn
pisze o legalności jego małżeństwa z Maryją i o jego prawach
ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność św. Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala dziewictwo św. Józefa. Z pisarzy późniejszych o św. Józefie wypada
wymienić: św. Damiana, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z
Akwinu, św. Bonawenturę, Dunsa Szkota i innych. Pierwszy
specjalny Traktat o 12 wyróżnieniach św. Józefa zostawił słynny
kanclerz Sorbony paryskiej, Jan Gerson (1416). Izydor z Isolani
napisał o św. Józefie pierwszą Summę (ok. 1528). Godność św.
Józefa wysławiali w kazaniach św. Bernard z Clairvaux, św.
Wincenty Ferreriusz (+ 1419), bł. Bernardyn z Faltre (+ 1494),
bł. Bernardyn z Busto (+ 1500). Św. Bernardyn ze Sieny (+
1444) wprost wyrażał przekonanie, że św. Józef osobnym przywilejem Bożym, jak Matka Najświętsza, został wskrzeszony i z
ciałem wzięty do nieba oraz że św. Józef w łonie matki został
oczyszczony z grzechu pierworodnego. Podobną opinię wyraża
św. Franciszek Salezy. O dozgonnej dziewiczości św. Józefa
piszą: św. Hieronim, Teodoret, św. Augustyn, św. Beda, św.
Rupert, św. Piotr Damiani, Piotr Lombard, św. Albert Wielki,
św. Tomasz z Akwinu i wielu innych. Dzisiaj jest to zdanie powszechnie przyjęte.

Zapraszamy rodziny i szczególnie dzieci do
wzięcia udziału w operacji „talerz ryżu”. W tyle
kościoła znajdują się kopertki wraz ze składanymi skarbonkami z kartonu oraz modlitwami.
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.
Są też do nabycia kartki Wielkanocne które można
kupić w tyle kościoła u Pana Andrzeja

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.

