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

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 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

July 6, Fourteenth Sunday of Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Gen Kowalski (Ed Zavislak)
10:30 O Boże błogosławienstwo dla Wiesławy i Jana
Sopiarz w 1 rocz. ślubu
†Halina Czykier
†Jan i Bronisława Sowinski (family & friends)
†Miroslav Pastrnak
12:30 Para las Benditas Animas (Hermilina Ruiz)
Presentación de 3 años de Lesly Arroyo
†Antonio Garcia (Maritza Garcia)
†Elene Ramirez (Maritza Garcia)
5PM Por los feligreses
7PM Za parafian
July 7, Monday, Weekday
7:00 †Józef Walkosz
8:00 Special Intentions
July 8, Tuesday Weekday
7:00 †Jan Walkosz
8:00 †Theresa Zimowski Grzelak (Mayor D. Tabor &
wife)
July 9, Wednesday Augustine Zhao Rong, priest, martyr
7:00 †Jan Rzadkosz
8:00 Andelbrat & Mrozik families
8:30 Eucharistic Adoration until 7Pm
7PM El Circulo de Oración
July 10, Thursday, Weekday
7:00 †George Bochniarz (Norbert Sladek)
8:00 †Józef Rzadkosz
July 11, Friday, Benedict, abbot
7:00 Andrzej Rzadkosz
8:00 Deceased members of Warren Family
July 12, Saturday, Weekday
8:00 Roman Wojcik (Frances Mikołajczyk)
11:00 Quinceañera: Vicky Castro
1:00 Quinceañera: Yesenia Martinez
3:00 Quinceañera: Jenny Victoria
5:00 †Edward Slepicka (wife)
†Kate & Florence Kulasik (Terry & family)
†Marie Zalesiak (Ben Morales)

Iskierki Parafialne
†John Zima (Frances & Clara
†Ines Jaramillo (Family Jaramillo Duarte)
July 13, Fifteenth Sunday of Ordinary Time
7:30 Parishoners
9:00 Shut-Ins (St. Mary’s Choir)
†Gen Krolak (Gert)
10:30 O Boże bł. w 40-tą rocz. ślubu dla Jan i Władysława
Zawadka
†Halina Czykier (husband)
†Miroslav Pastrnak
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
7:00 †Janina Maślaniec (1-a rocz. śmierci)

Lector Schedule
July 12, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
July 13 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Andrej Szudziński, Alicja Krzak
12:30 Javier Sanchez, Linda Ramirez,
Juana Salas, Esteban Talavera
5:00 Humberto Tellez, Trinidad Torrez, Alexo,Nuñez
7:00 Polish lectors
Eucharistic Ministers
July 12 2008
5pm Dorothy Tetlak, Joanne Napoletano
July 13 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Rafael Ayala, Christine Zaragoza,
Georgia Czarnecki, Myra Rodriguez
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Martin Duran, Olivia Ortiz, Marisol Ortiz
5:00 Jose Gutierrez, Guadalupe Gutierrez
7:00 Priests and Polish ministers
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
II. Silvia Zavala & Mario Montalvo
II. Maria Szuba & Andrzej Pojasek
I. Erika Guzman & David Zambrano
I. Gabriela Gazy & Daniel Wrobel
I. Justyna Wenc & Pawel Zak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection

The second Early Bird drawing for $100 will
take place next Sunday, July 13th at the
10:30 A.M. Mass. Those who have sold all
ten raffle tickets and have made payment for
them will be eligible to win in the Early Bird
raffles. The cover of the raffle book, on which
is printed the name of the seller, is used for the drawing so be
sure to turn in the cover if you sell all ten raffle tickets.
We are counting on all of our parishioners to cooperate with
our Parish Feast Day Raffle. Have you made an effort to sell
your raffle tickets? You don’t have to purchase the whole raffle
book by yourself; you can ask your friends and relatives to purchase a ticket. One thing is for sure….if you don’t make an effort
to sell the raffle tickets you can’t be a winner and you won’t help
to make the raffle a success!

Parents are reminded of the optional 12 month
payment program for school tuition. July’s payment can be made in the school office on the
1st, 2nd, 3rd or 28th to July 31st from 9am to
2pm. This payment plan saves the family $60
annually and sets a monthly payment as low as
$266.
A Catholic School education is affordable to most families
with proper planning; even with all fees, fundraising and tuition
its cost is BELOW $25 per school day per child. Many young
families pay more than this per day for child care.
Some limited help can also be received through Pre-School
for All and Action for Children programs for those who qualify.
Contact Mr. Theis, school principal at 708-656-5010, ext. 56 for
more information.
A Neighborhood Watch meeting will be held on Tuesday, July
15, 2008 at 6:30pm in Makuch Hall. Bring your concerns and
ideas to this meeting for discussion with Town of Cicero authorities.
MEDICAL VOLUNTEERS NEEDED
Solidarity Bridge, the Chicago Catholic Medical Mission based
in Evanston, Illinois, is seeking volunteer physicians, nurses
and translators for an upcoming mission to Bolivia, October 415, 2008.Interested parties should contact: Ann Rhombert, Associate Director of Solidarity Bridge, at 847-328-7748; e-mail @
solidbridge@gmail.com
The Archdiocese of Chicago Vocations Office helps men discern a
call to the priesthood through retreats, visits to the seminary and discernment opportunities. As well, the Vocation Office works with men
to determine their eligibility to apply to the seminary for the diocesan
priesthood in Chicago. For information: www.chicagopriest.org.
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Due to the fact that the deadline for having this bulletin ready for
print was 6/27, because of the 4th of July holiday, we are unable
to report the Collection for the weekend of June 28/29.

“For my yoke is easy, and my burden
light.: Matthew 11:30

When we think of being good stewards, we may think that God asks too
much of us by asking us to generously share our time, talent and
treasure. But the yoke of stewardship
is not heavy. Good stewards learn that by passing
up the materialism of the world, we can experience
great joy in spending more time with God and sharing more of our gifts with others.

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
Patty Bambas
Antoinette Bogacki
Loretta Bolociuch
Therese Brazda
Aurora Castro
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Mary Dlugokienski
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Justine Hranicka
Genevieve Jones
Nilene Kolbuck
Joseph Korviszh
Virgie Lauth

Zig Mizura
Patti Polis
Angele Rodriguez
Benigno Rodriguez
Ann Sak
Connie Skarbek
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
You’re Invited….The Goodman Theatre, 170 N. Dearborn St. is
featuring a play, ESPERANZA RISING from July 12thr through
August 10th. The play is a story of a wealthy Mexican girl whose
privileged existence is shattered when tragedy strikes, and she
and her mother must flee to California. Forced to work in a migrant labor camp, Esperanza must learn to rise above her difficult circumstances and discover the value of her own self worth.
Set in the turbulent 1930’s and based on the popular book by
Pam Munoz Ryan, ESPERANZA RISING is a poetic tale of a
young girl’s triumph over adversity. Tickets start at $15. Please
call (312) 443-3800 or visit www.chicagochildrenstheatre.org to
get tickets. Groups of 10 or more please call GROUP TIX at
877.4.GRP.TIX. The play is suggested for everyone ages 8 and
older.

When you are shopping, would you be so kind
as to purchase some items that are needed for
the food booth at the Carnival? Your donation
of paper napkins, paper towels, heavy paper
plates (or Styrofoam), plastic ware, plastic
glasses and Styrofoam cups will certainly help to ease the
cost of these items for our parish. You can bring your donated items to the parish office during office hours or you can
bring them to the priests’ sacristy when you come for Mass.
There is a need for volunteers to help at the Carnival too.
We will need people to help in the food booth, ticket sellers,
Bingo workers, setup and clean-up. This a time when we all
can put our stewardship of TIME AND TALENT and TREASURE into practice! Please sign and return the form below to
be a Carnival Helper. If you wish to volunteer for a specific
job, please indicate that on the form. Many hands make light
work! Will you help?

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following
dates:
______August 21st
______August 23rd
______August 24th
______August 25th
NAME: _____________________________________
ADDRESS: _________________________________
___________________________________________
PHONE NUMBER ____________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)

July 6, 2008
Sunday, July 6
Matthew 11:25-30
What a close relationship Jesus had with his Father! For him,
prayer was a source of love more than a source of power. It was in
prayer that Jesus opened his heart to the Father and the Father
opened his heart to his Son. It was this special communion that
gave Jesus the strength for his mission.
If prayer was that important to Jesus, how much more important
it must be to us! In a world that rewards action over contemplation,
it is very tempting to neglect prayer and offer God our good deeds
(or at least our good intentions) instead of our hearts. But it’s neither the “wise and the learned” nor the busy who are closest to
God: it’s those who are like little children. And what do little children do for their parents? Absolutely nothing! That’s how God
asks us to relate to him—to receive his love, wisdom, and protection like a child.
Prayer is the most essential part of our Christian lives—and especially the prayer of the Eucharist. But it’s not based on anything
we have done. Through him, we have access to the Father! Because of his sacrifice, we can receive his body and blood at Communion and enter into true communion with him and his Father—
and that’s what prayer is all about! When we discover this relationship, we find we don’t need to worry about being good enough.
When we take on the gentle yoke of Jesus, he leads us to his Father, and we find rest.
How is your prayer life today? Is there some way you can improve it? Ask the Lord to show you if something is dragging you
down. It may be a mind-set such as perfectionism fear, or insecurity. It may be an excessive attachment to material goods or an
addiction that’s consuming you. Whatever it is, bring it to the
cross—and experience the freedom of having Christ as your master!

Jesus, thank you for showing me the way to the Father! I want to
come to him in sincerity and truth. Please burn away all that holds
me back.!
Taken from the Word Among us, July 2008

Aspire; a non-profit agency working with children and adults with
developmental disabilities is in need of volunteers for a variety
of projects. Their greatest need is for assistance at their resale
shop in Melrose Park. Please contact Julie Gies, Volunteer &
Outreach Coordinator at (708)547-3550 ext. 3554
Inviting membership in the Observance
We are looking for spiritually mature persons to form a core membership of an Observance of the Sisters, Servants of Mary. This religious-lay community will live the Marian values of the Servite Founders, Ann Juliana Gonzaga, and Mother Mary Alphonse Bradley. If
you feel drawn to communal life and prayer, and desire to reach out
to those held captive by incarceration, human trafficking, or the cycle
of poverty and violence, contact Sr. Cecilia Fandel, OSM. 773-9734812.

Anuncios Parroquiales
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, Jesús exclamó: "¡Te doy gracias,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y
las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha
puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
"Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso,
porque mi yugo es suave y mi carga ligera".
Mt 11, 25- 30

Invitamos a participar en la Adoración
del Santísimo Sacramento. Cada Miércoles tenemos la Adoración todo el día. Por
eso les invitamos a encontrar el tiempo
para Cristo e inscribirse para una o dos
horas de adoración. Pueden inscribirse
en la pizarra en la entrada de la iglesia.
… Los males que sufre la humanidad son
fruto de su apertura al demonio por el pecado. Una forma extrema de esa relación
es la brujería. Se llega a pactar con él y
buscar su intervención. La enseñanza de la
Biblia, los Padres de la Iglesia y la tradición concuerdan en que la brujería es real
y digna de condenación. Jesucristo vino
para vencer y atar al demonio. Con frecuencia se enfrentó directamente con Él
para reprimir su actividad sobre sus víctimas. El tiempo entre la primera y segunda
venida del Señor son de gran batalla espiritual que envuelve a todos.
Por muchos siglos y en muchas naciones la ignorancia, la
crueldad y falta de justos procesos judiciales llevaron a terribles persecuciones, falsas acusaciones y la matanza de muchos acusados de brujería. Hechos injustificados y deplorables.
En la actualidad hemos caído en el extremo opuesto: se niega
la realidad de la actividad satánica y por ende la brujería.
Como católicos jamás debemos recurrir a un medio espiritual
fuera de Dios. Cuando pedimos la intercesión de los santos,
por ejemplo, no buscamos una vía alterna sino que buscamos
su ayuda tan sólo y precisamente para mantenernos fieles al
Señor como ellos lo hicieron. Hay dos familias: la de Dios y
la del demonio. Cada uno recurre a los miembros de la suya.
Como cristianos debemos seguir el camino de Jesucristo
quién rechaza el pecado pero ama al pecador. La enseñanza
de Jesús en el caso de la mujer sorprendida en adulterio se

6 de Julio de 2008
aplica también a la brujería como a cualquier pecado. El camino de Jesús no es la condenación al estilo de los que se
proponían apedrearla. Tampoco es el la actitud de los que hoy
pretenden que no existe el pecado. Eso sería abandonarla sumida en su desgracia. El camino de Jesús es el amor que defiende de la crueldad y llama a una vida nueva, libre de pecado. El mal no se vence matando sino ayudando con amor y
verdad a salir del pecado. El Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos. El amor de Dios es mas fuerte que la maldición de todos los brujos del mundo. Una gota de su Preciosa
Sangre tiene poder para disipar el mas enfurecido ataque diabólico.
Pidamos a Dios que prefiramos morir antes de buscar algo del
demonio.
Autor: P. Jordi Rivero | Fuente: corazones.org

Rifa Parroquial
Les avisamos que está la Rifa Parroquial se va a efectuar el día 24 de Agosto. Todos los que no son registrados en
nuestra parroquia pueden comprarla. El
premio principal es de $3000. El costo
de un ticket es de $10. El ticket se puede adquirir a
la salida de la iglesia o en la oficina parroquial.
Ya hemos terminado las clases de
catecismo (CCD) de año
2007/2008. Las inscripciones para
nuevo año de 2008/2009 se realizarán el día jueves 12 de Agosto
de 2008. También las formas de
registro pueden dejar en la rectoría
junto con el pago y la copia de certificado de bautismo.

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en
la Kermés, por favor llenen este formulario y
pongan lo en la colecta dominical. Gracias
______21 de Agosto
______22 de Agosto
______23 de Agosto
______24 de Agosto
Nombre _______________________________
Adres _________________________________
______________________________________
Teléfono_______________________________

Ogłoszenia Parafialne
XIV Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. W owym
czasie Jezus przemówił tymi słowami:
"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie
było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani
Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się
ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie".
Mt 11, 25-30
ŚWIATOWY DZIEŃ
MŁODZIEŻY
W CHICAGO 2008
" Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie
Jego moc i staniecie się moimi świadkami"
(Dz 1, 8).
19 lipca 2008
2:00 PM - 10:00 PM
Bazylika św. Jacka
3636 W. WOLFRAM STREET
CHICAGO, IL 60618
Zapisy do końca czerwca w naszym biurze OFCYM:
jdeleon@archchicago.org
lub jchaba@archchicago.org
lub telefonicznie 312-243-3700.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz trzeci chcemy zorganizować karnawał parafialny. W związku z tym zwracamy się z gorącą
prośbą do wszystkich parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie
wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub
skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______21 sierpnia
______22 sierpnia
______23 sierpnia
______24 sierpnia
Nazwisko ________________________________
Adres ___________________________________
________________________________________
Telefon __________________________________

6 lipca 2008
Magia, Okultyzm, Sekty, Egzorcyzmy
Często w tematach tych zwraca się uwagę na pewne skutki
(wybrane puzelki), a nie na sedno sprawy. Tak się dzieje przy dyskusjach o Harrym Potterze, Pokemonach, homeopatii itp.
Wielu dostrzega tylko folklor, zabawę, niegroźne hobby. Tymczasem – jak świadczą świadectwa księży egzorcystów – magia jest
przedsionkiem satanizmu, lub satanizmem ubranym w białe rękawiczki. Dlatego to osoby, które brały udział w seansach wywoływania duchów, chodziły do wróżek, różnych bioenergoterapeutów
popadają w rozdrażnienia, zniewolenia, w skrajnych wypadkach w
opętania. Stąd też nie należy mniemać, że jak coś jest irracjonalne,
zabobonne, magiczne to „nie działa”. Działać może zaskakująco
skutecznie. Skuteczność niektórych uroków, czarów, obrzędów
voo doo, uzdrawiaczy… może być porażająca. Należy pytać czyją
mocą posługują się ci szamani, okultyści. Z Biblii wynika jednoznacznie, że mocą złego ducha. Stąd nie wszystko należy wyśmiać
i bagatelizować.
Duchowość magiczna wychowuje dzieci i dorosłych do świata, w
którym nie ma miejsca na rzeczywistość grzechu i łaski Bożej.
Przyzwyczaja człowieka do tego, że za pomocą różnych magicznych technik może stać się jak bóg, posiąść nadludzką moc, wiedzę, panować i znać przyszłość itp. Skoro grzech teologia definiuje
jako sprzeciwienie się woli Bożej, to jeśli ja sam dla siebie jestem
bogiem więc ciężko tu mówić o grzechu. To ja wybieram drogę
rozwoju, jaka mi się podoba. Moje zdanie jest dla mnie wolą boską. Stąd już niedaleko to przekonania: Róbmy, co chcemy, bo to
tylko my dla siebie jesteśmy normą.
Skoro mój rozwój zależy od wiedzy tajemnej, okultystycznej,
umiejętności posiadania zdolności wróżbiarskich, paranormalnych
(stąd organizowane kursy, szkoły wróżbiarskie, seminaria, poradniki i podręczniki, targi ezoteryczne itp.), to znów nie ma tu miejsca na łaskę Bożą, bez której – jak uczy Kościół – człowiek nie
może postąpić na drodze rozwoju duchowego i dojść do zbawienia
(„Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzeba” – brzmi jedna z Głównych prawd wiary. „Łaską bowiem jesteście zbawieni. A
to pochodzi od Boga nie od was…” Ef 2,8). Nie ma tu miejsca na
Osobowego Boga Stwórcę i Zbawiciela. W to miejsce wchodzi
moja osoba, mój spryt, zaangażowanie, zdolności itp.
Oddzielnym zagadnieniem jest problem New Age. Chodzi tu o
zbudowanie globalnej duchowości, filozofii, religijności opartej na
okultyzmie, reinkarnacji, magii, neopoganizmie, astrologii itp. Stąd
też nie dziwi, jak się przekonamy z artykułów, zaangażowanie
polityków z górnych półek w propagowanie wróżbiarstwa, okultyzmu i magii. Nie trzeba chyba dodawać, że prąd ten – New Age –
jest nie tylko sprzeczny z Objawieniem Bożym ale wręcz wrogi
chrześcijaństwu.
Czy więc magia jest groźna?
Mając na uwadze różne aspekty należy odpowiedzieć: Tak! Groźna
dla wiary chrześcijańskiej gdyż zaprzecza fundamentalnym prawdom Objawionym przez Boga. Jest groźna dla ludzkiego umysłu,
rozwoju nauki gdyż odwołuje się do zabobonów, przesądów, rzeczy irracjonalnych, czy wręcz absurdalnych (np. sprzedawanie
maszynek do spełniania życzeń itp.). Jest groźna dla istnienia społeczeństw i cywilizacji łacińskiej, dążącej do odkrywania prawdy i
kierującej się dobrem, etyką wypływającą z wiary katolickiej.
Im bardziej wydaje się zabawą, im bardziej niewinna zewnętrzna
otoczka (bajka, powieść, gra, film, komiks) tym bardziej należy
zwrócić uwagę na wewnętrzną treść, jakie zawiera, do czego przyzwyczaja, do czego wychowuje, jakie cele realizuje. Jak to ktoś
trafnie zauważył: „Nie wszystko złoto, co się świeci!” Św. Paweł
ujął to słowami: „Sam szatan podaje się za anioła światłości, a
słudzy jego podszywają się pod sprawiedliwość…” 2 Kor 11,1415.

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.

