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

Third Sunday of Easter
April 6, 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. Darek Pabis CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: dariusz@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 †Władysława Gabryś (syn)
1:00 Wedding Mass: Annette Pikul & Hubert Jarkiewicz
3:00 Quinceañera: Koreyma Reyna
5:00 †Dorothy Tomczak (Ron Tomczak)
†Stella Berktold (Frances & Clara Zima
†Marie Zalesiak (Irene Kinney)

April 6, Third Sunday of Easter
7:30 †Michael J. Hennessy Sr. (Kathie & Tom)
9:00 †Gen Kowalski (Florence Glosniak)
†Loretta Zima (Pearl Budzik)
†Władysława Gabryś (rodzina)
10:30 O Boże bł i potrzebne Łaski dla Pana Witolda Socha z
okazji urodzin
O opiekę M.B., pomyślny przebieg operacji i szybki
powrót do zdrowia dla Heleny Pudzisz (od dzieci)
†Halina Czykier (husband)
†Jan & Bronisława Sowinski (family & friends)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Paweł Kiszko (1-a rocz. śm)
†Henryk Sulejewski
†Franciszek Marzec (1-a rocz. śm.)
†Henryk Grześnikowski
†Stanisław Warias (7-a rocz. śm)
†Władysława Gabryś (syn)
†Wojciech Chmura (Chester)
12:30 †Bernabe Ruiz Murillo (su esposa e hijo)
†Catalina Miramontes (familia Haro y Gutierrez)
†Enrique Hernandez (family)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Za parafian
April 7, Monday, John Baptist de la Salle, priest
7:00 †George Bochniarz (Lillian Krueger)
8:00 †Edward Kandl (Ceil Kandl)
April 8, Tuesday, Easter Weekday
7:00 †Władysława Gabryś (syn)
8:00 †Leo & Mary Roszyk
April 9, Wednesday, Easter Weekday
7:00 †George Bochniarz (Norbert Sladek)
8:00 †Emily Mizura (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 El Circulo de Oración

April 13, Fourth Sunday of Easter
7:30 †Urszula Stachnik
†Frank Kurcab (family)
9:00 †Władysława Gabryś (syn)
10:30 †Bronisława Stróżyński ( o wieczną radość w Niebie)
†Henryk Grzeżnikowski
†Halina Czykier (husband)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Władysława Gabryś (syn)
12:30 Para todas las Animas (Elva Ruiz)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Parishioners
Lector Schedule
April 12, 2008
5pm Martha Stolarski, Sister Magdalene
April 13, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Małgorzata Maturska, Adrian Ślęzak
12:30 Mariol Ortiz, Javie Sanchez,
Martin Duran, Aldo Ibarra
5:00 Griselda, Javier H.. Enrique Garcia
7:00 Polish lectors
Eucharistic Ministers
April 12, 2008
5pm Joanne & Larry Napoletano
April 13, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Christine Zaragoza, Mariana Garcia
Myra Rodriguez
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Juana Salas, Maria Cruz Rodriguez, Marisol Ortiz
5:00 Jose & Guadalupe Gutierrez
7:00 Priests and Polish Ministers
WEDDING BANNS

April 10, Thursday, Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Poor Souls

There is a promise of marriage between….

April 11, Friday, Stanislaus, bishop & martyr
7:00 †Deceased members of the Warren family
8:00 †John Kustosz (daughter, Florence)

lII. Annette Pikul & Hubert Jarkiewicz
II. Dorota Kwiecien & Michael Cabaj
I. Barbara Wacław & Wiesław Molek
I. Monika Kryza & Victor Andres Morales
I. Cherri Moore & Edward Krzyzowski

April 12, Saturday, Easter Saturday

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 30, 2008

2008 Golden Wedding
Anniversary Mass
The Family Ministries of the Archdiocese
of Chicago is announcing the Golden Wedding Anniversary Mass. The Mass will be celebrated on Sunday,
September 7, 2008 at 2:30p.m. at Holy Name Cathedral, 735 N.
state street., Chicago, IL.
Couples married in 1958 who are interested in attending this
celebration should contact the parish office (708)-652-0948 Ext.
20, to register.
For further information call the Family Ministries Office at 312751-8351 or visit the website. www.familyministries.org.
The Family Ministries Office must receive the names of Golden
Jubilarians no later than June 6, 2008. Once they receive the
names they will sent out appropriate invitations to the jubilarians.
A GREAT BIG “THANK YOU” to Jose and Guadalupe Gutierrez, and Carlos and Blanca Guevara
for giving up their Saturday afternoon to work very
hard to clean up the graffiti in the bathrooms of the
Social Center! Your help was very much appreciated by the Social Center Board. May God bless you!!
Annual Catholic Appeal
Pledge Report
The monthly pledge report for the Archdiocesan Annual Catholic
pledges for our parish has been received. It is very important that
the pledge you have made be paid so that our parish will reach
and, hopefully, exceed our goal. Once the pledge payments have
exceeded our goal, all of the additional funds are returned to our
parish.
2008 Goal
$20,653
Amount Pledged $38,228
Amount Paid
$18,303
Balance Due
$19,925
Please be reminded to pay your pledge amount regularly. It would
be a great help to our parish to receive $17,576 if we exceed our
goal of $20,653.

The next Religious Education
Class is scheduled for Saturday,
April 19, 2008. Classes begin at
8am and dismissal is at 10am
We Welcome in Baptism:
Lubos Leparek
Dawid Cudzich
Wiktoria Mysona

03/29

5:00PM

$640.00

03/30

7:30AM

$268.00

9:00AM

$1,082.00

10:30AM

$1,849.00

12:30PM

$1,521.74

4:00PM

$444.00

TOTAL

$5,804.74

Children’s Collection: $108.00

“You will show me the path to life,
abounding joy in your presence,
the delights at your right hand
forever.” Psalm 16:11

Jesus has show us the path to
abounding joy. It comes when we
give generously of ourselves. It comes when we
love and serve one another. Like the disciples on
the road to Emmaus we don’t always recognize
Jesus’ way. Or maybe we just try to ignore it?
SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
Patty Bambas
Antoinette Bogacki
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
Kim Tross
Stella Vento
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News
Happy Birthday to You!
On Tuesday, April 1, Mr. Witold Socha was
celebrating his 26th birthday. Mr. Socha we
wish to express our appreciation for all of your
terrific work and wish you all the best that life
has to offer. May the Lord bless you and keep
you in His care.

The parents of the school children will be selling
SPLIT THE POT raffle tickets during the month of
April after all weekend Masses. Tickets will also be
available at the Family Fiesta. The drawing will be
held at 5pm at the Family Fiesta on April 27th. The
Family Fiesta promises to be a unique event! We are going to be
entertained by dancers and singers from Queen of Peace High
School at 3PM and by the Fenwick High School Concert Choir at
4pm.
Throughout the event from 1:30pm to 6pm craft items, sundries,
and other items will be available for purchase. Local businesses will
provide informational materials. DELICIOUS FOOD WILL ALSO BE
AVAILABLE! The Family Fiesta will be held in Makuch Hall. More
information can be obtained by calling (708) 656-5010 ext. 56. A
FREE WILL OFFERING WILL BE COLLECTED AT THE DOOR.
On any school day, prospective families are invited to make a tour
of the school. A small gift will be given to each family during the tour
for considering St. Mary’s as the school for their child. Call the
school office at 708-656-5010 for more information.
Pope Benedict XVI –Do you know the man
behind the title?
A few of the pope's favorite things
Pope Benedict is a cat person. His cat,
Chico, has been adopted by a friend in Germany.
When he dines on traditional Bavarian cuisine -- weisswurst, roast
pork, and sauerkraut -- the pope likes a glass of weissbier. Otherwise his favorite beverage is Orange Fanta.
Pope Benedict has a sweet tooth -- he particularly enjoys traditional
Bavarian Christmas cookies and chocolates from the city of
Aachen.
The pope plays the piano and is especially fond of playing Bach and
Mozart. According to Father Georg Ratzinger, the pope's brother,
the Holy Father's favorite pieces of music are Mozart's Clarinet
Quintet and Clarinet Concerto.
Pope Benedict's favorite Marian shrine is Altstting, in the Bavarian
village of the same name. He grew up only 15 miles from the place,
and made his first trip there with his family when he was 7. In the
course of his life, he has prayed at the shrine dozens of times.
20,000 - Approximate number of books in Pope Benedict's personal
library
563 - Number of holy people beatified by Pope Benedict
264 - Number of pontiffs who preceded Pope Benedict beginning
with St. Peter
14 - Number of saints canonized during his pontificate
7 - Number of trips Pope Benedict has taken outside Italy as pontiff
2 - Number of encyclicals Pope Benedict has released so far

April 6, 2008
Sunday, April 5, 2008
Acts 2:14,22-33

“God raised this Jesus; of this we are all witnesses. Exalted at the right hand of God, he
received the promise of the Holy Spirit from the
Father and poured him forth as you see and
hear.”
With the series of readings from The Acts of the Apostles, the
church calendar points us toward the upcoming Feast of Pentecost (May 12) with the fearless preaching of the apostles here.
Two themes surface: first, that the foundation of the Gospel
message of Jesus was laid in the Old Testament prophecies
and events (therefore the mention of David here); and second,
Christ’s plan included the apostles who walked with him - but
also the Jews who opposed him, many of whom were now
ready to become his followers.

I Peter 1:17-21

“You were ransomed from your futile conduct handed on by
your ancestors, not with perishable things like silver or gold but
with the precious blood of Christ as of a spotless unblemished
lamb.”
The early church was encouraged to remain faithful to Christ no matter what might happen. They should remember that they
“were “liberated” from their former lives of slavery, not with
money but with blood! Mention of the unblemished lamb”
evokes memories of the Passover and their ancestors passage
through the Red Sea.

Luke 24: 13-35

“Some women from our group have astounded us: They were
at the tomb early in the morning and did not find his body; they
came back and reported that they had indeed seen a vision of
angels who announced that he was alive” (Luke 24:22-23).
The evangelist, Luke’s Resurrection narrative has Jesus appearing three times: 1) to the women at the tomb; 2) to the Emmaus travelers on the road; and 3) to the apostles huddled in
the Upper Room. There is a definite chronological progression,
as this series shows Our Lord making post-Resurrection
“checks” on three kinds of followers.
The Emmaus scene has two unnamed followers who are engaged in “petty traveling conversation” with an anonymous
stranger. The conversation becomes more poignant and more
personal as Jesus opens their hearts and their minds to a new
understanding of the Messianic prophecies in Scripture.
It is only with the climax “in the breaking of bread” did they
come to realize that it was truly the Lord who was not only
“checking up on them” but also clarifying their beliefs and inspiring them to take up his work.
CONGRATULATIONS! - to Alyssa Ashley Garza, a graduate of our
parish school for achieving “B” Honor Roll status at Queen of Peace
High School! Keep up your great achievement Alyssa, we are very
proud of you!

Anuncios Parroquiales
III Domingo de Pascua
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo
día, el primero de la semana, a una aldea llamada
Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban
comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se
puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: --¿Qué conversación es
esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba
Cleofás, le replicó: --¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días? El les preguntó: -- ¿Qué? Ellos le contestaron: -Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso
en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió
esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo
nos han sobresaltado: pues fueron muy de mañana al
sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron
diciendo que habían visto una aparición de ángeles,
que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron.
Entonces Jesús les dijo: --¡Qué necios y torpes sois
para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su
gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los
profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo
ademán de seguir adelante; pero ellos le apremiaron,
diciendo: --Quédate con nosotros, porque atardece y el
día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos
comentaron: -- ¿No ardía nuestro corazón mientras
nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus
compañeros, que estaban diciendo: --Era verdad, ha
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Lc 24, 13-35
Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD) vamos
a tener día 19 de Abril de 2008 de 8:00 AM a 10:00 AM.

6 de Abril de 2008

El día 1 de Abril fue celebrando
sus cumpleaños Sr. Witold Socha, el organista de nuestra iglesia. Muchísimas Gracias por su
talento, tiempo, paciencia y el
corazón de artista-músico. Le
deseamos todo lo mejor en su
vida familiar y profesional. Que
Dios le bendiga en todo el momento de su vida.
Misa de Aniversario
de
Bodas de Oro
Las Misa de Aniversario de Bodas de Oro será el domingo, 7 de
septiembre a las 2:30 p.m. en la
Catedral del Santo Nombre, 735
N. State St., Chicago.
Las parejas que se casaron en
1958 y están interesados en asistir esta celebración deberán hablar a su parroquia
para registrase.
Para mas información llame a la Oficina de Ministerio para la Familia al 312.751.8351 o visite la página
web: www.familyministries.org o llame a la rectoría
708-652-0948 ext. 20. Las secretarias tienen las
listas de registro para esta Misa de Aniversario de
Bodas de Oro.

¡UN GRANDE AGRADECIMIENTO a
Jose y Guadalupe Gutierrez, y Carlos
y Blanca Guevara por dar su tiempo
en pasado sábado trabajando duro para limpiar las paredes de las
pinturas en los baños de nuestro
Centro Social! Su ayuda apreciamos. ¡Que Dios les bendice!!
Baile Familiar
Baile de Primavera
El Ministerio Hispano les invita a
Baile de Primavera, Sábado 12 de
Abril en el Centro Social, de 7:00 pm.
a 12:00 am.
($10.00—Adultos y jóvenes mayores de 14 años),
($5.00—los niños de 10 a 14 años), (Niños hasta 9 años
gratis). Pueden comprar los boletos después de las Misa
Dominical de 12:30 Música: DJ Sunset y DJ Tony y
más. Beneficios para la ayuda de nuestra parroquia

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkanocna
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi,
tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A
jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś
chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie
wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy
wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u
grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały,
że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.
Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak,
jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł
do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz
nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z
nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.
Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u
stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i
dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz
On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i
Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i
wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i
innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu
chleba.
Łk 24,13-35

Plurimos Annos
Dnia 1 kwietnia roku pamiętnego w rodzinie Jana i
Zofii Socha przyszedł na
świat pierworodny syn, któremu na Chrzcie świętym dano
imię Witold. Jeszcze wtedy
rodzice nie wiedzieli czemu
to dziecię tyle płacze. Dopiero potem się okazało, że ich pociecha przejawia zainteresowania muzyczne. I stało się. Syn ich został Organistą i Dyrektorem Muzycznym. Dziś swym śpiewem i
talentem muzycznym ”pieści” nasze uszy.
Z okazji 26-tych urodzin życzymy obfitości łask Bożych oraz stałej opieki Matki Bożej Częstochowskiej.

6 kwietnia 2008
Msza św.
z
okazji Złotych Godów
W niedzielę 7 września o godzinie 2:30
po południu w Katedrze Najświętszego
Imienia Pańskiego przy ulicy 735 N.
State St. odbędzie się uroczysta Msza
Święta z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Pary, które zawarły związek małżeński w 1958 roku są proszone o skontaktowanie się ze swój ą parafią w celu zarejestrowania się.
Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z naszym biurem, 312.751.8351, lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.familyministries.org. lub
skontaktować się z biurem parafialnym 708-652-0948 wew.
20

„Życie na kocią łapę”
Teologia moralna wyróżnia także grzechy cudze, które my
popełniamy poprzez bezpośrednie uczestnictwo, poprzez
zachęcanie, pochwalanie i godzenie się na ten grzech, poprzez chronienie i pochwalania zła. Przykładem może być
godzenie się rodziców, pochwalania, czy usprawiedliwiania
życia swoich dzieci bez śluby kościelnego, czy w tzw. wolnym związku (życie na kocią łapę).
Jeśli narzeczeni mieszkają już razem, gdyż wcześniej zawarli związek cywilny lub po prostu żyją na kocią łapę i
dopiero po jakimś czasie chcą przyjąć sakrament małżeństwa, automatycznie odbierają sobie prawo do otrzymania
rozgrzeszenia gdyż nie ma możliwości ustania okazji bezpośredniej do grzechu. Warunkiem otrzymania rozgrzeszenia jest bowiem gotowość do nawrócenia się, a więc do
zerwania z bliską okazją do grzechu i otwarciem się na Łaskę Bożą (nawrócenie). Spowiedź praktycznie „żyjącym na
kocią łapę” jest możliwa przed samym zawarciem ślubu
gdy ustaje okazja do grzechu. Dlatego duszpasterz powinien wyznaczyć im tylko jedną spowiedź przed zawarciem
sakramentu małżeństwa. Jeśli natomiast z przyczyn ekonomicznych, braku mieszkania, bezrobocia czy też po prostu
idąc za aktualną modą mieszkają razem w tzw. „wolnym
związku”, spowiednik winien wyrazić zdecydowaną dezaprobatę dla takiej ich postawy i nakłaniać ich, aby zamieszkali razem dopiero po ślubie. Wspólne ich zamieszkanie bowiem nie daje żadnej gwarancji, że w przyszłości
będą stanowili małżeństwo, czy że ich związek będzie
trwały, zwłaszcza że jest budowany na złym fundamencie.
Warto by narzeczeni postawili sobie fundamentalne pytanie, czy pragną być w przyszłości szczęśliwym małżeństwem, czy po prostu zależy im na doraźnym rozwiązaniu
aktualnego problemu, jakim się kierują zamieszkując
wspólnie.
Módlmy Się z pary „żyjące na kocią łapę” o jak najszybsze
zerwanie z grzechem a dla nas abyśmy nigdy nie godzili się
na taki stan w naszych rodzinach, podważając Świętość
Sakramentu Małżeństwa który pochodzi od samego Boga..

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

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.

