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 Easter
April 20, 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

April 20, Fifth Sunday of Easter
7:30 †Richard Pusateri (friend)
9:00 †Anthony Aguilera
†Władysława Gabryś (son)
10:30 Za O. Dariusza Pabiś z okazji urodzin
O zdrowie dla Krzysztofa
O zdrowie i Boże bł. dla Agnieszki i jej rodziny
O pomyślne zdanie egzaminów dla Joanny i Katarzyny
†Stanisława Górnik (Stefania Borawska)
†Halina Czykier (od męża)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Władysława Gabryś (rodzina)
†Henryk Grześnikowski
†Augustyn Walczak (w 51 rocz. urodzin)
†Helena Walczak
†Anna Górka
†Bronisław Dziubas
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
7:00 †Maria Szczepaniak (3 rocz.śm.)
April 21, Monday, Anzelm-bishop & doctor
7:00 Deceased members of Warren Family
8:00 Birthday blessings for Fr. Darek Pabiś
7PM Confirmation Mass-intention of all confirmandi
April 22, Easter Tuesday
7:00 †Władysława Gabryś (son)
8:00 †George Bochniarz (Norbert Sladek)
April 23, Wednesday, George-martyr, Adalbert, bishop, martyr
7:00 †Rose Borowiak (Diane Bishop)
8:00 Parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
April 24,Thursday, Fidelis of Sigmaringen, priest, martyr
7:00 †Shirley Rutkowski
8:00 †Anne Stachnik (family)
April 25, Friday, Mark-evangelist
7:00 Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Rose & Frank Davidek
April 26, Easter Saturday
8:00 †Władysława Gabryś (son)
11AM Wedding Mass:Barbara Wacław & Wiesław Molek
1PM Wedding Mass:Monika Kryza & Victor Morales
3PM Wedding Mass:Cherri Moore & Edward Krzyzowski

Iskierki Parafialne
5PM

Mass of Presentation of First Communicants
†Przybyla Family (daughter)
†Stanley Zima (Frances & Clara Zima)
†Marie Zalesiak (Debbie Marsick)

7PM

Polish Vigil

April 27, Sixth Sunday of Easter
7:30 Parishioners
9:00 Parishioners
10:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w 10 rocz ślubu dla
Józef i Halina Obrochta
†Halina Czykier (husband)
†Anna Maciarowski
†Anna i Józef Maciarowscy
12:30 Nicolasa V. Huerta (la familia Huerta – DeAvila
5PM Por los feligreses
7PM Za parafian

Lector Schedule
April 26, 2008
5pm Martha Stolarski, Sister Magdalene
April 27, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Helen Cison
10:30 Andrzej Szudziński, Małgorzata Maturska
12:30 Martin Duran, Juan Rodriguez,
Esteban Talavera, Marisol Ortiz
5:00 Humberto Tellez, Trinidad Torrez, Linda Ramierz
7:00 Polish lectors
Eucharistic Ministers
April 26, 2008
5pm Mary Vittorio, Dorothy Tetlak
April 27, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 John Kulaga, Georgia Czarnecki,
Rafael Ayala, Myra Rodriguez
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Javier Hernandez, Alejandra Baez, Linda Ramirez
5:00 Irene & Vicente Saldana
7:00 Priests and Polish Ministers
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….

III. Barbara Wacław & Wiesław Molek
III. Monika Kryza & Victor Andres Morales
III. Cherri Moore & Edward Krzyzowski
I. Krystyna Styrczula & Andrzej Basiorka

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 13, 2008

The parents of St. Mary of Czestochowa School are sponsoring a
Family Fiesta for the benefit of the
school on Sunday, April 27th from
1:30pm to 6pm in Makuch Hall.
Please join them for great entertainment, raffles, craft tables, food and more! Choirs from the
following High Schools will provide the entertainment:
► 1:30pm Maria High School
► 2:00pm St. Joseph High School
► 3:00pm Queen of Peace High School
► 4:00pm Fenwick High School
The Split-the-Pot drawing will take place at 5:00pm. Admission is a free will offering at the door. Please call (708) 6565010 ext. 56 for more information.
The next Religious Education Class is scheduled
for Saturday, April 26,
2008. Classes begin at 8am and dismissal is at 10am.All students in the Religious Program who will be receiving their First
Holy Communion will be going to confession during this class
period.
PLEASE NOTE: There will be a special practice for First Communion for the CCD students on Tuesday, April 29, 2008 from
4pm to 6pm. Students will meet in front of the school and should
be picked up in front of the church at 6:00pm. Only the First
Communion class is to be in the church for the practice. Parents
and young children should not be in the church during the practice. Your cooperation is appreciated.
Mothers’ Day will be celebrated on Sunday
May 11, 2008. If you would like to remember your Mother, Stepmother, Grandmother, Aunt or anyone who is “mother” to
you, with a spiritual gift - . a special Mass
intention - please pick up a MOTHERS’
DAY MASS INTENTION ENVELOPE
which can be found at all entrances of the church. Your “special
person” will be remembered during all of the Masses on the
weekend of May10th and May 11th. Please complete the information on the envelope and place it in the collection basket with
your offering when you come to Mass.
Our Lady of Tepeyac High School, 2228 S. Whipple in Chicago will
hold Placement Exams on Saturday, April 16th at 8:30a.m. (Doors will
open at 8:00am) Testers must bring a calculator, two #2 pencils, and
a $25 testing fee. Please allow 5 hrs. for the exam. Lunch is provided.
You must test to be considered for 2008-2009 admisstion.

04/12

5:00PM

$475.00

04/13

7:30AM

$392.00

9:00AM

$881.00

10:30AM

$1,613.00

12:30PM

$1,302.00

5:00PM

$291.00

7:00 PM

$141.00

TOTAL

$5,095.00

Children’s Collection: $ 211.53

“Amen, amen I say to you, whoever
believes in me will do the work that I
do…”John 14:12

You believe in Jesus and you want to
do His work, but how can you do the
kind of work that He did when you have
a full-time job everyday? That’s a legitimate concern. However, when you pledge a portion of
your salary to the Church you are working for God even
as you do your regular job.

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 26, 2008. Classes begin at
8am and dismissal is at 10am.All students in the Program who
will be receiving their First Holy Communion will be going to
confession during this class period.
PLEASE NOTE: There will be a special practice for First Communion for the CCD students on Tuesday, April 29, 2008 from
4pm to 6pm. Students will meet in front of the school and should
be picked up in front of the church at 6:00pm. Only the First
Communion class is to be in the church for the practice. Parents
and young children should not be in the church during the practice. Your cooperation is appreciated.
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.
Sunday, April 10 John 14:1-12
“Jesus, we don’t know where you are going.” Jesus, we don’t know the way.” Jesus, we don’t know
the Father.” Sometimes the disciples seemed just
plain incapable of understanding. But did they really
lack the ability to grasp Jesus’ words? Perhaps, for
all their apparent lack of comprehension, they were actually demonstrating something else: humility.
Consider that they had spent the last three years with Jesus. They had
heard his public teaching and even had him explain it to them privately
and in greater depth. They had even performed miracles in his name.
Clearly, they were a chosen few. And yet they had to acknowledge that
they still didn’t understand.
No wonder Jesus seemed exasperated! But if the disciples’ slowness
exasperated him, their humility and desire to learn must have comforted
him as well. After all, they could have pretended to understand. They
could have acted as if they had it all together and were ready to shoulder the responsibilities Jesus was giving them. But evidently they took
the gospel too seriously-and they considered Jesus’ love and his life too
valuable-to play games with it. They wanted to get it right so that they
could receive all that he promised and then give it away to others.
Do you believe that it comforts Jesus when you admit your weakness?
Do you believe that he smiles when you confess your ignorance? He
wants all of us to come to him like little children with open, trusting
hearts. This is something we will never outgrow. There’s always more to
learn and experience. And Jesus is always ready, even eager, to take
us under his wing and keep teaching us. Come to his altar today with
the humility and openness of his disciples. Listen closely to his word
and eat and drink eagerly of his life. We can never be too filled up with
Jesus!
Taken from the WORD AMONG US-EASTER, 2008.

April 20, 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. The candidates for Confirmation are:
Eloy Aguilera
Michael Avila
Marisol Campos
Melissa Cantu
Jose Cardenas
Saray Carillo
Allison Castillo
Eduardo Castro
Mayan Castro
Edna DeAvila
Roberto DeAvila
Angelica DeLosReyes
Andrew Duran
Sean Fitzgerald
Veronica Garcia
Ashlee Garcia Graham
Jennifer Garza

Fabian Herrera
Jaime Jaramillo
Karyna Kieler
Brandon Kielminski
Cristian Lopez
Jose Lopez
Sergio Madera
Angel Navarro
Cristian Ramirez
Evelyn Rangel
Alma Rosario
Diana Rosen
Alfonso Ruiz-Rangel
Solmayra Salgado
Patricia Santiago
Kaitlin Trevino
Monica Vazquez

Benedictine University is a private college that views education as an outreach ministry. Many people do not realize that
while Benedictine University’s main campus is located in Lisle,
we also offer adult accelerated programs at off-campus locations. One of our locations is in Bellwood! Attend Class One
Night a Week in Bellwood, take One Course at a Time and
Earn Your Degree in less than 2 Years! We will be offering
classes specifically for adults. Earn an associate, bachelor,
master degree or learn about our on-line certificate programs.
To find out more details about this exciting educational opportunity you should plan to attend an Open House at the Bellwood Learning Center at 405 S. Manheim in Bellwood,
Wednesday, April 23 between 6 to 8pm. You will be able to
obtain details about financial aid options, program content and
the application process. Summer & Fall classes are filling up
fast! To RSVP or for more details please call (888) 501-9222
or email mshervino@ben.edu. Our adult friendly format allows
many students the opportunity to earn a degree that has
eluded them for years. If you have considered returning to
school, but just didn’t know how, NOW is the time to look into
Benedictine University’s accelerated degree programs. Let us
help you plan your graduation!

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 Joanna, we are very proud of you!

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Pascua
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-- Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en
mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo habría
dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio,
volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.
Tomás le dice:-- Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos
saber el camino? Jesús le responde:-- Yo soy el camino y la verdad y la
vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.
Felipe le dice:-- Señor, muéstranos al Padre y nos basta.Jesús le replica:-- Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe?
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos
al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo
que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece
en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el
Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí,
también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me
voy al Padre.
Juan 14, 1-12.

El 25 de Abril Fiesta de San Marcos,
Evangelista

autor del segundo Evangelio. Su
símbolo es el león alado
Patrón de los abogados, notarios,
artistas de vitrales, cautivos, de
Egipto, Venecia, contra la impenitencia y las picadas de insectos.
San Marcos es judío de Jerusalén,
acompañó a San Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquia en el primer viaje misionero de estos
(Hechos 12, 25); también acompañó a Pablo a Roma. Se
separó de ellos en Perga y regresó a su casa. (Hechos
13,13). No sabemos las razones de esa separación pero
si sabemos que causó una separación posterior entre San
Pablo y Bernabé, cuando San Pablo rehusó aceptar a San
Marcos. Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación
misionera con San Pablo y se fue a Chipre con Marcos
(Hechos 15,36-39). Años mas tarde San Pablo y San Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero. Fue discípulo
de san Pedro e intérprete del mismo en su Evangelio, el
segundo Evangelio canónico (el primero en escribirse).
San Marcos escribió en griego con palabras sencillas y
fuertes. Por su terminología se entiende que su audiencia
era cristiana. Su Evangelio contiene historia y teología. Se
debate la fecha en que lo escribió, quizás fue en la década
60-70 AD. Evangelizó y estableció a la Iglesia en Alejandría, fundando allí su famosa escuela cristiana. Murió mártir aprox. el 25 de abril del 68 AD en Alejandría y sus reliquias están en la famosa catedral de Venecia.

20 de Abril de 2008

Las próximas clases de Religión
(Catecismo, CCD) se realizarán el día 26
de Abril de 2008 de 8:00 AM a 10:00
AM.
En el horario de las clases habrá la confesión para todos los niños que están por
recibir la Primera Comunión este año. Es
muy importante que vengan todos los niños sin ninguna excepción.
El Martes 29 d e Abril habrá el ensayo
antes de la Primera Comunión a partir
de las 4:00 PM hasta 6:00PM.
Para el ensayo los niños deben reunirse
en frente de la escuela a las 4:00 de la
tarde y los padres podrán recogerlos a
las 6:00 de la tarde en frente de la iglesia.
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 708-652-0948 ext. 20. Las secretarias tienen las listas de registro para esta Misa
de Aniversario de Bodas de Oro.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkanocna
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I
we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie
drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać
drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i
mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.
Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz:
Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam
dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a
Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze
względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał
tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
J 14, 1-12

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.

KOPERTY NA DZIEŃ
MATKI
Przypominamy, że można już zamawiać intencje
mszalne na Dzień Matki.
Koperty znajdują się przy
wyjściu z kościoła. Są to
koperty z nadrukiem w trzech językach nie ma
więc znaczenia, która kopertę weźmiemy.

20 kwietnia 2008

25 kwietnia Św. Marek Evangelista

W księgach Nowego Testamentu występuje
pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie (Dz 12,
12) wspominają go jako "Jana zwanego Markiem", syn Marii, która prawdopodobnie była
właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Marek był uczniem św. Piotra.
Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha
Świętego św.
Kiedy w roku 44 św. Paweł i św. Barnaba przybyli do św. Piotra z jałmużną dla Kościoła w
Jerozolimie, znaleźli św. Piotra i św. Jakuba w
Wieczerniku. Barnaba był krewnym św. Marka. Marek
towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem
w pierwszej podróży na Cypr. Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb
małej Azji przez wysokie góry Tauru, Marek się sprzeciwił, co
bardzo rozgniewało Apostoła Narodów. Marek nie czuł się zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w
roku 49 w Pergo zawrócił (Dz 12, 25; 13, 13).
Razem wówczas Barnaba i Marek udali się na Cypr. Była to
wyspa rodzinna Barnaby, a być może, że również św. Marka
(Dz 15, 35-40). W kilkanaście lat potem, w roku 61 widzimy ponownie św. Marka przy Pawle w Rzymie. Pisze o tym sam
Apostoł w Liście do Kolosan i do Filemona (Kol 4, 10; Flm 24. W
Liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi, aby
przybył do niego także Marek, "jest mi bowiem przydatny do
posługiwania" (2 Tm 4, 1).
Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie wiemy nic pewnego o dalszych losach jego życia.
Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w
Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść
śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni
przesuwają słusznie datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana (98-117). Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił
nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego
Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra.
Napisał ją św. Marek przed rokiem 62, w którym ukazała się
Ewangelia św. Łukasza. Mogła więc powstać w latach 50-60.
Zaczyna on swoją Ewangelię od Chrztu Pana Jezusa i od
powołania św. Piotra na Apostoła. Podaje on jako szczegół charakterystyczny: pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31).
Święty Marek znał doskonale język aramajski i grecki.
Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy
słowa aramajskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 22).
Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 12).
Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina
znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa
(Mk 15, 21) jako świadków pośrednich męki Pańskiej.
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach
pogody.

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.

