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

Fourth Sunday of Easter
April 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. 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
5:00 Presentation of Confirmation Candidates
†Marie Zalesiak (D.& G. Kosobucki)
†John Smulter (Lottie Smulter)
†Joseph & Stella Berktold (Dolores Walter)
†Joseph & Michael Maciejewski (mom)

April 13, Fourth Sunday of Easter
7:30 †Urszula Stachnik
†Frank Kurcab (family)
9:00 †Władysława Gabryś (syn)
10:30 O dobry poród i Boże bł. dla Danuty
†Bronisław Stróżyński (o wieczną radość w Niebie)
†Henryk Grześnikowski
†Halina Czykier (husband)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Władysława Gabryś (syn)
†Stanisław, Ludwik, i Stefania Nowak (Rodzina Dmytrów)
†Halina i Jerzy Janębowicz
†Anna De Perez
12:30 Para todas las Animas (Elva Ruiz)
Bendición de15 años Katia Muñoz (Silvia y Juan Carlos Muñoz)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Parishioners
April 14, Monday, Easter Weekday
7:00 †George Bochniarz (Norbert Slezak)
8:00 †Anna Marie Curanci (Frank & Sylvia Kabat)
April 15, Tuesday, Easter Weekday
7:00 †Mike & Anne Monczynski (family)
8:00 †Poor Souls
April 16, Wednesday, Easter Weekday
7:00 †Władysława Gabryś (rodzina)
8:00 †Deceased members of the Warren family
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 El Circulo de Oración
April 17, Thursday, Easter Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Roman Wojcik (1st anniversary of death (family)
April 18, Friday, Easter Weekday
7:00 †Rose Borowiak (Diane Bishop)
8:00 Adeline Wojkovich
April 19, Saturday, Easter Weekday
8:00 Family of Helen Cison
11:00 Quinceañera: Kimberly Rodarte
1:00 Wedding Mass: Dorota Kwiecien & Michael Cabaj
3:00 Quinceañera: Verania Marquez

April 20, Fifth Sunday of Easter
7:30 †Richard Pusateri (friend)
9:00 †Anthony Aguilera
†Władysława Gabryś (son)
10:30 †Stanisław Górnik (Stefania Borawska)
†Halina Czykier (husband)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Władysława Gabryś (rodzina)
†Henryk Grześnikowski
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
7:00 Parishioners
Lector Schedule
April 19, 2008
5pm Martha Stolarski, Sister Magdalene
April 20, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Eric Batrez. Michael Yunker
10:30 Waldemar Lipka, Alicja Krzak
12:30 Linda Ramirez, Maria Rodriguez
Juana Salas, Roberto Pasillas
5:00 Enrique Garcia, Alex O. Nuñez, Griselda Avitia
7:00 Polish lectors
Eucharistic Ministers
April 19, 2008
5pm Jean Yunker, Mary Vittorio
April 20, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 John Kulaga, Georgia Czarnecki,
Rafael Ayala, Christine Zaragoza
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Martin Duran, Ma. Clara Nava, Enrique Garcia
5:00 Margarita Morales, Humberto Tellez
7:00 Priests and Polish Ministers
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….

III. Dorota Kwiecien & Michael Cabaj
II. Barbara Wacław & Wiesław Molek
II. Monika Kryza & Victor Andres Morales
II. Cherri Moore & Edward Krzyzowski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 6, 2008

The Most Rev.Gustavo Garcia Siller, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Chicago will
administer the sacrament of Confirmation to
the 8th grade students in our school and to the
CCD students in the Confirmation Class on
Monday, April 21, 2008 at a 7PM liturgy in our
church. We invite our parish family to participate in the Confirmation Mass and to greet Bishop Garcia after the liturgy.
A Mass of Presentation of the Confirmation candidates will be
celebrated on Saturday, April 19th at the 5PM Mass. All Confirmation candidates are to meet in the school hall at 3PM with their
Confirmation sponsor. After the Mass there will be a rehearsal for
Confirmation. All Confirmation candidates must attend the Mass of
Presentation and must participate in the Confirmation practice.
There will be an opportunity for the parents and sponsors to receive the sacrament of reconciliation after the 5PM liturgy.

The Interfaith Leadership Project and the Institute for Latino
Progress is sponsoring a Citizenship Workshop on Saturday,
April 26th from 9AM to 12Pm at the St. Mary of Czestochowa
Social Center. By becoming citizens one gains the right to be
heard and to help those who do not have a voice. It is time to
apply to become citizens! The exam is about to change and the
process will become much more difficult. Take advantage and
apply for this workshop. To obtain a complete list of the requirements for citizenship call Teresa Dominguez at Interfaith Leadership Project at (708) 652-7711 Ext. 3.
Our parish school is sponsoring a Family Fiesta on Sunday, April 27th from 1:30pm to 6pm
in Makuch Hall. Craft items, delicious food and
other items will be available for sale. Dancers
and singers from Fenwick High School and Queen of Peace High
School will entertain our guests at 3PM. The Split-the-Pot raffle will
take place at 5pm. Tickets for the Split-the-Pot raffle are selling for
$2 per ticket or $10 for 6 six tickets. A FREE WILL ENTRANCE
OFFERING will be take at the door. SAVE THE DATE!

We Welcome in Baptism:
David Benitez
Coen Michael Miskowiec
Variah Mae Reddit
Emily Victoria Skrabacz
Marcin Turza
ETERNAL REST………………..
Marjorie Walsh
Lottie Kirwan
May God Who called you take you home!

04/05

5:00PM

$469.00

04/06

7:30AM

$622.00

9:00AM

$1,062.00

10:30AM

$1,611.00

12:30PM

$1,315.14

5:00PM

$250.00

7:00 PM

$96.00

TOTAL

$5,425.14

Children’s Collection: $ 121.00

“But they will not follow a
stranger, they will run away from
him, because they do not recognize the voice of strangers.”
John 10-5

Do you follow Jesus, the Good
Shepherd, or do you follow a stranger? Before
you answer, think about the “strangers” that Jesus warned us of: Greed? Fame? Riches?
Power?
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
The next Religious Education
Class is scheduled for Saturday,
April 19, 2008. Classes begin at
8am and dismissal is at 10am. All Confirmation candidates enrolled in the CCD Program must attend class on April 19th. Tuition payments must be paid in full no later than April 19th.
A Neighborhood Watch meeting will be held at Woodbine
School at 6:30pm on Tuesday, April 15th.

Happy Spring---finally!! Hope that everyone had a very happy and blessed
Easter. It was wonderful worshiping together and greeting everyone on Easter
Sunday in our beautifully decorated church!
Our next meeting will be held on Wednesday, April
16th. Ladies, get ready for the "Goodwill Games!" We will
have a raffle and play bingo--proceeds of which will go to a
worthy cause. Want a bingo partner? Bring a friend! Also,
bring the following 3 items: 1) a regular raffle item; 2) a $1
unwrapped BINGO prize item and 3) an item worth $5 or
more.
...I am sorry that I won’t be with you for this meeting; if you
have any questions please contact Loretta Bolociuch at (708656-3166 or Cyndie Pergram (708) 484-9942. Have a fun
evening, Ladies! Love y’all! Karen Tross, president
Sunday, April 13 - John 10:1-10

The sheep in Jesus’ parable recognize and run
to the shepherd’s voice because they know without a doubt that they are safe with him. They know
that no harm will come as long as the shepherd is
with them. While the hired hand is only doing a job
and so is not committed to the sheep, the shepherd has invested his whole life in his flock. He
simply cannot abandon them because he loves them too much.
Clearly, Jesus was not discussing sheep just because they are gentle, pleasant animals! He used their innocent, trusting nature to demonstrate the qualities that will enable us to know him more. The sheep
will follow only the shepherd’s voice because they know that he has
their concerns at the forefront of his heart.
We live in a time when many voices call out to us in the course of a
day. Work beckons us, as do our responsibilities at home, the desire
for wealth, the temptations to power, and supposed need for greater
and greater security. While some of these voices are good and others
not so good, any one of them can quickly gain the upper hand and
distract us from the one Voice we should never ignore, the voice of
Jesus.
When we give the other voices top priority, we end up distant from
the Lord. When we are listening to Jesus, his words comfort us and
give us peace. He helps us with our responsibilities to work and family, and helps to quiet the voices of fear, anxiety, or resentment.
Granted, all of our questions and concerns won’t disappear overnight.
Some may never go away. But Jesus promises that like the good
shepherd, he will never abandon us. He will walk with us and guide us
with his wisdom.

“Jesus, help me to hear your voice above all others!”
Taken from THE WORD AMONG US—Easter 2008

April 13, 2008
Pope Benedict XVI—COAT OF ARMS
► MOOR’S HEAD: This emblem of
the Diocese of Freising is common in
the tradition of Bavaria, Pope Benedict’s home state in Germany.
► THE KEYS: It has long been
tradition fro the supreme pontiff to
surround his shield with crossed
keys. They are a symbol of the power
that Christ gave to the first pope, St.
Peter, and his apostolic successors.
► PALLIUM: Unique to Pope Benedict XVI’s coat of arms is the pallium,
which stands for the pope’s responsibility of the flock entrusted to him by Christ.
► MITRE: The simple mitre has three bands of gold to represent the powers of: Orders, Jurisdiction and Magisterium.
► BROWN BEAR: According to legend, when St. Corbinian,
the first bishop and patron saint of the Diocese of Freising,
was on his way to Rome, a bear attacked and killed his
horse. The saint tamed the bear and then made him carry
his belongings the rest of the way to Rome.
► GOLDEN SCALLOP SHELL: This recalls Pope Benedict
XVI’s admiration of St. Augustine, who, according to legend,
met a child on the beach who was trying to scoop up the sea
into a hole in the sand. When St. Augustine asked him what
he was doing, the child explained his vain attempt and
Augustine took it to refer to his own futile attempt to encompass the infinity of God within the confines of the limited
human mind. The scallop shell also symbolizes pilgrims.
The Holy Father, Pope Benedict XVI will visit the United States
from April 15th through April 20th!

Sources: Our Sunday Visitor; Vatican, Catholic News Services
REGENCY REHABILITATION CENTER, 6631 N. Milwaukee Avenue
in Niles, IL is very proud to introduce their new Polish Resident Program. For over 30 years, Regency has been home to many Polish
residents and family members. Their tradition of working with the Polish community is un-heralded. The program is run by a full-time Polish
speaking Coordinator who works with residents and families on Polish
Cultural Programs, activities, menu items, social programs, and to help
assist Polish residents in feeling right at home the Regency. Throughout the year they celebrate Polish holidays, honor Polish traditions,
host special events, and offer Polish television programming.
Residents can also enjoy the comfort of attending weekly Polish
Mass services. Polish speaking physicians and medical staff provide
highly skilled and compassionate care. For more information contact
Grace Nowakowski, MA, LSW, Director of Marketing at 847-647-7444
or 847-997-4120

CONGRATULATIONS! - to Joanna Hajost, 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
IV Domingo de Pascua
En aquel tiempo, dijo Jesús: -- Os aseguro que el que no
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que
salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el
guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando
por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha
sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo
seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz
de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero
ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió
Jesús: -- Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta:
quien entre por mí se salvará y podrá entrar y, salir, Y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar
y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la
tengan abundante.
J 10, 1-10
PRACTICA DE LA ORACION
1.- Condiciones de la Oración
Es muy importante saber orar. Ya les dije antes que fue el mismo Jesucristo el que no indicó las condiciones de la oración.
a) Debe ser humilde: Dios rechaza a los soberbios, pero da su
gracia a los humildes. (Sant. 4,6; Cf. Lc. 18,9-14). De tal manera
que se podría decir que la oración del humilde traspasa las nubes
(Eccli. 34,21) y es poder divino entregado al hombre (Cf. Gn.
18-22-23; Ex. 18, 8-13;Mc. 11, 24-26) (Sant. 5, 16-20). La autosuficiencia y el orgullo características de la soberbia, son murallas que se colocan ante Dios y hacen imposible que se reciban
sus gracias.
b) Debe ser confiada: Nadie que acuda al Señor se queda burlado. La eficiencia de la oración se fundamenta no en nuestros
mérito sino en el amor de Cristo y en su promesa solemne de
escuchar a quien le invoque. El dice: "Todo el que pide recibe y
el que busca halla y, al que llama se le abre la puerta" (Lc. 11,
10; Cf. Mc. 11,12; Jn. 15,7). Ni siquiera el más grande pecador
debe recelar de ser escuchado por Dios si le invoca confiadamente (Cf. 2 Sam. 12,13- 14; Conf, Salmo 51)
c) Debe ser perseverante: La oración debe ser hecha sin desfallecer y sin interrupción. (Cf. Lc. 18,1; Tes. 5,17). No basta pues,
rezar una vez. Es indispensable que la oración sea hecha todos
los días, si es posible, para que se pueda conseguir diariamente
la gracia. El mismo Jesús insiste sobre la necesidad de orar
siempre sin desanimarse. (Cf. Lc. 18, 1-8). Debe insistirse en la
oración sobre todo en los momentos de fuerte tentación. Igualmente debe hacerse la oración más insistente cuando las dificultades de cualquier índole nos rodeen y nos amenacen con el desaliento o la deseperación. Habiéndonos detenido en las ideas que
nos han impresionado más y conversado con el Señor, o con su
Madre, tratemos que nuestros sentimientos muevan nuestra voluntad y para ello imploremos el auxilio divino y la ayuda de
María con el fin que nuestros propósitos puedan realizarse.

(Del CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE LEON SOBRE LA NECESIDAD E IMPORTACIA DE LA ORACION. CUARESMA DEL AÑO
1994)

13 de Abril de 2008
Taller sobre el Catecismo Católico de los
Estados Unidos para los Adultos
La Oficina para la Catequesis y el Ministerio Juvenil te invita aun día de reflexión y estudio sobre este nuevo recurso
que ayudara en la formación de los adultos Durante el taller se familiarizara a los
participantes con la estructura de este
Catecismo y se modelaran algunas formas para su uso efectivo, además que se
intercambiaran algunas ideas de cómo
puede ser este catecismo de gran beneficio en la educación de una fe madura que sea viva, explicita y
fructífera.
Cuándo:
Hora:
Costo:
Lugar:

Sábado 19 de Abril del 2008

8:30 a.m.– 4:00 p.m.
$20.00 (incluye almuerzo)

Nuestra Señora del Monte Carmelo

1101 N 23rd Ave
Melrose Park, IL 60160-3199

Presentador: José Antonio Medina doctor en teología por
la Universidad Pontíficia de Salamanca, España. Es profesor,
conferencista y escritor de varios libros y actualmente es el
Director Editorial de Libros Liguori.
Para mas información comunicarse a la Oficina para la Catequesis y
el Ministerio Juvenil con Juan Carlos Farias-González al 312-2433700 o enviar un correo electrónico a Jfarias@archchicago.org o
visite la pagina WEBÑ www.catechesis-chicago.org

Talleres de ciudadanía
Fecha: 26 de Abril de 2008
Donde: Sta. María de Czestochowa Social Center
Dirección 5000 W. 31st St, Cicero
Hora: de 9AM a 12:00PM
Contacto e información: Teresa Domínguez,
teléfono: (708)562-7711, Ext. 3
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 708652-0948 ext. 20. Las secretarias tienen las listas de
registro para esta Misa de Aniversario de Bodas de
Oro.

Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD) vamos
a tener día 19 de Abril de 2008 de 8:00 AM a 10:00 AM.

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkanocna
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział:
"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się
inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto
jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a
owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają,
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od
niego, bo nie znają głosu obcych".
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie
pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc
powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości".
J 10, 1-10
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
Niedziela w życiu rodziny
Niedziela w języku łacińskim to Dies Dominica, czyli Dzień Pański,
a jeśli Pański to Boży, a zatem najlepszy z możliwych. Czy w istocie tak czujemy i tak przeżywamy? Jose Luis Martin Descalzo w
zbiorze swoich esejów pt. Dlaczego warto mieć nadzieję? sprowokowany przez jakiegoś dziennikarza pytaniem o własny dekalog
odpowiedział, że: Dekalog biblijny jest całkiem nieźle zrobiony, ale
żeby nie rozczarować swojego rozmówcy zinterpretował Dekalog.
Trzecie przykazanie w jego wydaniu brzmiało tak: Miej zawsze w
pamięci, że niedziela to bardzo dobry wynalazek, że nie jesteś
zwierzęciem jucznym, stworzonym, aby pracować w pocie czoła i
szybko umrzeć. Narzuć przeklętemu nawałowi pracy, który cię

13 kwietnia 2008
osacza i prześladuje, chwile odpoczynku i ciszy, na spotkanie z
samotnością, z muzyką, z przyrodą, z twoją własną duszą, wreszcie z Bogiem. Wiesz już, że twoja dusza zawiera kwiaty, które
rosną tylko dzięki pracy. Ale wiesz także, że obok nich rosną inne,
rozwijające się tylko w płodnym próżniactwie...
Dlaczego właśnie w obecnym czasie trzeba mówić o świętowaniu
niedzieli w rodzinie? Przecież świętowanie jest czymś tak naturalnym, tak oczywistym, tak będącym u podłoża, tak fundamentalnym, że budzi to aż nasze zdziwienie. Zatem dlaczego? Jest kilka
powodów. Po pierwsze - szeroko pojmowana laicyzacja. Niedziela
to już często nie Dzień Pański, ale tylko jeden z dni wolnych. Samo świętowanie jest zagrożone. Wydaje się, że świętowanie jest
czymś wzmacniającym rodzinę, a w dobie surowej krytyki tej fundamentalnej wspólnoty człowieka uderza się także w
"infrastrukuturę". Nie ośmielę się udzielić łatwej odpowiedzi na
pytanie, kto atakuje rodzinę. Myślę, że podmiotów tłamszących ją
jest wiele. Podział na zwolenników i wspierających oraz przeciwników przebiega nie według modelu białe i czarne, ale także w wielu
odcieniach szarości. Inny powód to brak wiary i zaufania do Pana
Boga. Stwórca opatrznościowo zaprojektował człowiekowi siódmy
dzień na odpoczynek. Człowiek pragnie być mądrzejszy i próbuje
przebudowywać Boży porządek. Zanegowanie niedzieli jako dnia
wolnego, dnia świętego jawi się być tu charakterystycznym przykładem.
Kolejny motyw, dla którego warto na nowo podjąć temat świętowania niedzieli w rodzinie to powszechne niemal odrzucanie tradycji i
uleganie nowym modom. Tradycja wspólnego bycia w niedzielę
jest przeciwstawiana kształceniu w systemie zaocznym obejmującym niedziele, dokształtom, kursom, firmowym wyjazdom integrującym, targom, giełdom, zakupom w halach sprzedażowych...
Niedziela to czas modlitwy i pokoju. Na pewno dzień, w którym
modlitwa mogłaby być pełniejsza i jakby, ale nawet dlaczego jakby
- po prostu - atrakcyjniejsza. Nie spieszymy się. Jest czas. Są nasi
bliscy. Możemy zatem celebrować w tym dniu liturgię w domowym
kościele. Może warto przeczytać przy wspólnej modlitwie fragment
Pisma Św., może trzeba o tym porozmawiać ... Niedziela to dzień
szansy przemyślenia tego, co było, i tego, co będzie. Cisza, której
warto nauczyć domowników, koncentracja na domownikach, a nie
na mediach. Niedziela to uczestnictwo w Eucharystii...
Niedziela to wyjątkowy dar czasu małżeńskiego. Niedziela to czas
dyskusji i dialogu małżeńskiego. Ładny to czas na wymianę poglądów - nawet pospieranie się - po prostu dyskusję i czas na wzajemne zrozumienie swoich emocji - po prostu dialog. W Nowej
Księdze Przysłów Polskich znalazłem i takie porzekadło: Do pracy
są wszystkie dzionki, a niedziela dla małżonki. Warto to powiedzenie odgrzebać z lamusa i stosować. Uczymy się obcowania ze
sobą i to obcowanie musimy uczynić ważnym...
Dzień Pański sprzyja w największym stopniu byciu z dziećmi...
Niedziela to dzień dający możliwość celebrowania posiłku. Nie
tylko konsumpcji ale właśnie celebracji, raczenia się dobrym jadłem w dobrym towarzystwie bez tempa dni powszednich...
Niedziela to dzień pamięci o bliskich, starszych, samotnych sąsiadach, zmarłych. Pięknie jest, gdy bliscy odwiedzają cmentarz i
modlą się za tych, którzy odeszli już do Pana. Niedziela to również
dzień korespondencji...
Andrzej Krzysztof Ładyżyński

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.

