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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 27, 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
3:00
5:00

July 27, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
7:30
Parishioners
9:00
†Elenore Vosicky (niece, Arlene)
10:30
Za żyjących i zmarłych Parafian z Parafii Ząb (intencja odpustowa)
W Podziękowaniu i o opiekę Bożą dla Anna i Zbigniew w 3ą rocz. ślubu
Dziękczynna za szęśliwą operację i o Bł. Boże dla Rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Boża
dla pewnej osoby
O Bożę bł. i zdrowie dla Bronisław Łysy
†Halina Czykier (Husband)
†Tadeusz Wadach (5-a rocznica, syn)
†Edward i Anna Płoszaj
†Anna Walkosz i Agnieszka Wyrostek
12:30
En honor de St. Ana por su intercesión (Aguilar & Trinidad
Hernandez)
70.º aniversario de matrimonio de Guadalupe & Jesús Aguilera (Teresa Zavala)
5:00
†Ana Maria Alvarado (su hija Claudia)
†Ismael Ruiz (1.er aniversario de fallecimiento)
7:00
Za parafian
July 28, Monday, weekday
7:00
Parishioners
8:00
Marilyn Nowicki –for good health & birthday wishes
July 29,Tuesday, Martha
7:00
†Rose Borowiak
8:00
Holy souls in Book of Remembrance
July 30, Wednesday, Peter Chrysologus, bishop, doctor
7:00
Parishioners
8:00
Deceased members of the Warren family
8:30
Eucharistic adoration until 7PM
7:00
El Circulo de Oracion
July 31, Thursday, Ignatius of Loyola, priest
7:00
Holy Souls in Book of Remembrance
8:00
†George Bochniarz (Norbert Sladek)
August 1, First Friday, Alphonsus Liguori, bishop, doctor
7:00
†Edward Ptak (3 rocznica śmierci)
8:00
†Hattie Trnka (Theresa Hageman)
8:30
First Friday Adoration
3:00
Quinceañera: Cecilia Alicia Portillo
7:00
Polish Mass
August 2, First Saturday,Eusebius of Vercelli, bishop
8:00
Parishioners
8:30
1st Saturday Adoration
11:00
Wedding Mass: Teresa Bugara & Krzysztof Studnicki
1:00
Wedding Mass: Agnieszka Deja & Marcin Bodziuch

Wedding Mass: Magdalena Para & Krzysztof Ptak
†Marie Zalesiak (Helena Maj)
†Ines Jaramillo (family Jaramillo & Duarte)

August 3, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
7:30
Parishioners
9:00
†Gen Kowalski ( Ed Zavislac)
10:30
O Błogosławieństwo Boże w 24-ą rocznicę ślubu dla
Stanisława & Marian Tisonczyk
†Halina Czykier
†Jan & Bronisława Sowinski (family & friends)
†Edward Ptak
†Franciszek, Anna, Tadeusz Górka
†Edward I Anna Płoszaj
12:30
Benedición por sus quince años de Karla Casteneda
†Guadalupe Marentes
5PM
Por los feligreses
7PM Za parafian

Lector Schedule
August 2, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
August 3 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Eric Batrez
10:30 Andrzej Szudziński, Alicja Krzak
12:30 Aldo Ibarra, Mariol Ortiz,
Juana Salas, Esteban Talavera
5:00 Enrique Garcia, Trinidad Torrez, Humberto Tellez
7:00 Polish lectors
Eucharistic Ministers
August 2, 2008
5pm Jean Yunker, Dorothy Tetlak
August 3, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Rafael Ayala, Christine Zaragoza,
John Kulaga, Myra Rodriguez
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Linda Ramirez, Maria C. Rodriguez, Martin Duran
5:00 Maria C. Nava, Martha Brito
7:00 Priests and Polish ministers
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Teresa Bugara & Krzysztof Studnicki
III. Agnieszka Deja & Marcin Bodziuch
III. Magdalena Para & Krzysztof Ptak
II. Wioleta Swierk & Stanisław Zalinski
II. Joanna Kwiatek & Marek Capiak
II. Kristel Ann Groth & Francisco Garcia
I. Magdalena Zoltek & Grzegorz Landowski
I. Marena Szczygiel & Dariusz Sikowski
I. Maria Del Carmen Gallardo & Alejandro de la Torre

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 20, 2008

The Third and Last Early Bird drawing for $100
will take place on Sunday, August 10th at the
12:30pm Mass.
During this past week $960 in raffle tickets was
received which makes the total to date
$11,440 in ticket sales.
It will take a 100% effort on the part of our parishioners to reach our
Raffle goal! Each week we will up-date the raffle proceeds. There
are four weeks left to reach our goal! If you have misplaced your
raffle book, you can pick up another one at the rectory office. What
a huge accomplishment it would be for our parish to reach at least
75% of our goal. With your help this can be possible! Will you help?
Can you purchase at least 1 ticket if you cannot sell the entire book
of raffle tickets?

5:00PM

$383.00

7/20

7:30AM

$597.00

9:00AM

$643.00

10:30AM $1,500.00
12:30PM $1,349.54
5:00PM

$233.00

7:00 PM

$173.00

TOTAL $4,878.54
Children’s collection: $38.00

“We know that all things work for
good for those who love God,
who are called according to his
purposes.” Romans 8: 28.

2008 RAFFLE PROCEEDS
Amt.
$90,000.00
$80,000.00

7/19

Do you really trust God? Do you
believe that all things work for
good? Faith is a challenge for everyone at
times. However, when we wholeheartedly place
our trust in God we will never be disappointed.

$80,000.00

$70,000.00
$60,000.00
$50,000.00
Amt.
$40,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$11,440.00
$10,000.00
$0.00
Goal

To date

We welcome in Baptism…….
Yulissa Cardenas
Kevin Fernandez
Anahi Garcia
Fernanda Dalai Garcia
Ivan Garcia
Aaron Erick Lagunas
Andrea Victoria Gonzalez-Rodriguez

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
Irene Sterns
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
Parents of children enrolled in St. Mary of
Czestochowa school are reminded that payment
for book fees, technology fees, activity fees, etc.
and the first month’s tuition payment can be
made on Friday, August 15th from Noon to 2pm
or from 6pm to 8pm in the school hall.
Please be advised that volunteers (and all employees also) who will have contact with children in our parish
or school programs must meet the Archdiocesan ’safe environment’ requirements which include a background check, Virtus
training, code of conduct, and completion of the CANTS form.
Instructions for completing the forms will be given at several
sessions in the fall of the year. Volunteers and others involved
in working with children are invited to attend a twenty minute
explanation of this program on August 15th between Noon and
2:00m or 6pm to 8pm; or on September 3rd between 6:30pm
and 8pm. These meetings will be held in the school hall. Instructions can also be accessed at www.archchicago.org. For
more information, contact Mr. Theis at 708-656-5010.
Religious Education (CCD)
Registration for the 2008-2009 Religious Education Program will
take place on Tuesday, August 12th and Saturday, August 30th.
Every student must register every year. A complete registration
packet can be found in the back of the church. Completed registration forms can be dropped off at the rectory.
There is a need for volunteers to help at the Carnival. 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 22nd
______August 23rd
______August 24th
NAME: _____________________________________
ADDRESS: _________________________________
___________________________________________
PHONE NUMBER ____________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)

July 27, 2008
Sunday, July 27th
I Kings 3:5,7-12
Have you ever noticed how this story starts out
so differently than what we would normally
expect? You would think that young King Solomon—not sure how to handle his new responsibilities—would seek out the Lord and ask him for help. But it
goes the other way around instead: God comes to Solomon
first, and says, “Ask something of me and I will give it to you” (1
Kings 3:5). Does God really act this way? Or is this invitation
meant only for his most valuable servants?
The truth is, God loves to shower gifts on all of us—even more
than we want to ask him for them! And there is one gift that God
really loves to give us: the wisdom to know how to live a righteous life. That’s why he honored Solomon’s request in such a
powerful way. And he is anxious to give us his wisdom as well:
“Be attentive to me, my people….For law shall go forth from my
presence, and my judgment, as the light of the peoples” (Isaiah
51:40).
Just as you would never jump into a car without first learning
how to drive, you really shouldn’t try to live your life without consulting your Creator! He is always eager to teach us his ways, if
we take the time to listen: “If any of you lacks wisdom, he should
ask God who gives to all generously and ungrudgingly” (James
1:5).
Perhaps you have a decision to make, but you’re not sure
which way to go. Come to the Lord in trust and surrender, and
seek his face. Jesus is the wisdom from God, and he can help
you (1 Corinthians 1:30). He doesn’t want you to be paralyzed
by fear or indecision. So ask him to fill you with his Spirit; then
listen for his still, small voice. He has the answer you’re looking
for!
“Lord, you promised that your servants would not walk in dark-

ness but have the light of life (John 8:12). Light the path before
me, and guide me in your truth.
Taken from the WORD AMONG US, JULY 2008
St. Nicholas of Tolentine School will celebrate 100 years! (19092009). They are seeking former students for a great celebration on
May 16, 2009. There will be a Mass at 2PM followed by an Open
House in the School. A Dinner Dance will be held at Georgios from
6-11PM. For more information call Fr. Stan Rataj at 773-735-1121.

St. Pius X Church , 4314 S. Oak Park Ave. in Stickney, IL is
holding its Annual YARD SALE on Saturday, August 9th from
9am to 1pm. For information about renting space (50 spaces
available) call Roberta @ 708-788-4047 or e-mail
j.birmingham@sbcglobal.net. Table rental is $25. Set up time is
8:00a.m. to 9:00a.m. (No sales before 9:00am.)

Eternal Rest…………………….
Renata Domalik
May God Who called you, take you home!

Anuncios Parroquiales
XVII Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: El reino de los
cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el
que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría,
va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a
vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y
recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos
y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los
buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el
llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron:-- Sí.Él les dijo:--Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un
padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo
antiguo.
Mt 13, 44- 52
San Alfonso de Liguori—1 de Agosto
San Alfonso nace en Marianella, cerca de Nápoles,
el 27 de septiembre de 1696. Primogénito de una
familia más bien grande, perteneciente a la nobleza
napolitana, rrecibe una sólida formación, estudia
lenguas clásicas y modernas, pintura y música.
Terminados sus estudios universitarios obtiene el
doctorado en ambos derechos y comienza a ejercer
en el campo del derecho. En 1723, tras un largo camino de
discernimiento, abandona la carrera del derecho y, a pesar de la fuerte
oposición del padre, se hace seminarista. Se ordena sacerdote el 21 de
diciembre de 1726 cuando contaba 30 años. En 1729, Alfonso deja su
casa natal y se establece en el Colegio de los Chinos, de Nápoles. Allí
se inicia su experiencia misionera en el interior del Reino de Nápoles
donde encuentra gente aún mucho más pobre y abandonada que todos
aquellos niños que deambulaban sin rumbo fijo por las calles de
Nápoles.El 9 de noviembre de 1732, Alfonso funda la Congregación
del Santísimo Redentor, popularmente conocida como "Los
Redentoristas", a fin de seguir el ejemplo de Jesucristo y anunciar la
Buena Nueva a los pobres y a los más abandonados. A partir de
entonces se dedicaría enteramente a esta nueva misión. Alfonso es
amante de la belleza: músico, pintor, poeta y escritor. Pone toda su
creatividad artística y literaria al servicio de la misión, cosa que exige
a cuantos se incorporan a la Congregación. Escribe 111 obras sobre
espiritualidad y teología. Las 21.500 ediciones y traducciones de sus
obras a 72 lenguas distintas demuestran ampliamente que san Alfonso
está entre los autores más leídos. La mayor contribución que Alfonso
presta a la Iglesia se hace, sin embargo, en el campo de la teología
moral con su obra ”Teología Moral.”En 1762, a la edad de 66 años,
Alfonso fue consagrado obispo de Santa Ágata dei Goti a pesar de
oponerse vivamente a su nombramiento por sentirse demasiado viejo
y enfermo como para dedicarse adecuadamente a su diócesis. En 1775
se le acepta la renuncia y se retira a la comunidad redentorista de
Pagani donde muere el 1 de agosto de 1787. Es canonizado en 1831,
proclamado Doctor de la Iglesia en 1871 y declarado Patrón de
Confesores y Moralistas en 1950.
Visite : www.cssr.com
Registración de catecismo
en el salón de la escuela
Martes, 12 de Agosto de 2008
10:00 A. M. a 4:00 P. M. y 6:00 P. M. a 8:00 P. M.
Sábado, 30 de Agosto de 2008
9:00 A. M. a 1:00 P. M..

27 de Julio de 2008
Qué hacer contra las brujerías
Al enterarse de que alguien le está haciendo un
"trabajo" de brujería, muchas personas tienen miedo.
Esto es lo que él quiere ya que por el miedo puede
dominarnos. Debemos recordar que el demonio nada puede contra los que son fieles a Dios. Nuestro
Padre celestial es Todopoderoso y nos ama. El demonio solo puede con aquellos que no confían en Dios y por
falta de fe están espiritualmente débiles o muertos. Son como
pollitos que se han alejado de la protección de la gallina y se
exponen al gavilán. Por eso Jesús nos dice:
¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina
reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido! Mateo
23:37
Quien está amenazado por brujerías, que recurra al Señor por
protección y no tema. Debe poner en Dios toda su confianza y
practicar su fe, no por miedo a la brujería sino por convicción:
acercarse a los sacramentos, la oración personal y pedir a los
hermanos que oren por él. La gracia del Señor jamas faltará a
quien la busque.
Jamás debemos ir a otro brujo para "defendernos". Eso sería
caer en la trampa del demonio haciendo lo que él quiere: que
desconfiemos de Dios para que recurramos a él.
Autor: P. Jordi Rivero
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.

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
XVII Niedziela Zwykła
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w
roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej,
podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne
jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a
złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie,
wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście
to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do
nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem
królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który
ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
Mt 13,44-52
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek
miesiąca. Odwiedziny chorych jak zwykle
od godz. 9-tej rano. Jeśli ktoś chciałby, aby
kapłan odwiedzał z duszpasterską posługą
kogoś z naszych bliskich czy przyjaciół,
prosimy o zgłoszenie tej osoby w biurze parafialnym.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz.
7:00 wieczorem.

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 ________________________________

27 lipca 2008
Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696
roku w Marianella, w pobliżu Neapolu. Był
pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty. Otrzymał solidną formację,
studiował języki klasyczne i nowożytne, zajmował się malarstwem i muzyką. Skomponował
Dialog duszy z cierpiącym Chrystusem, oraz
znaną dziś w całych Włoszech kolędę: „Tu
scendi dalle stelle” (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich), a także wiele innych pieśni dla ludu. Uniwersyteckie studia kończy doktoratem
obojga praw i rozpoczyna karierę adwokacką.
W roku 1723, po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca karierę
adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca, wstępuje do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje święcenia
kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędza z bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. Zakłada „Kaplice
wieczorne”, organizowane i uczęszczane przez tę właśnie młodzież.
Gdy umierał, działały 72 takie kaplice, z ponad 10 tysiącami członków.
W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego misjonarskie doświadczenie w granicach Królestwa Neapolitańskiego, gdzie
spotyka ludzi o wiele biedniejszych i jeszcze bardziej opuszczonych,
niż opuszczone dzieci, wałęsające się bez celu po ulicach Neapolu.
9 listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego celem
jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Od tego momentu całkowicie
poświęca się swojej nowej misji.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i pisarzem. Wszystkie swoje twórcze zdolności w dziedzinie literackiej i
artystycznej wykorzystuje na służbę misji i tego wymaga też od
wstępujących do Zgromadzenia. Napisał 111 dzieł z dziedziny duchowości i teologii. 21.500 wydań jego dzieł oraz ich tłumaczenia
na 72 języki świadczą dobitnie, że Alfons należy do najbardziej
poczytnych autorów. Najbardziej znane jego dzieła to: O wielkim
środku modlitwy, O umiłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennym,
Uwielbienia Maryi, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Praktykowanie modlitwy. Miłość, zjednoczenie z Chrystusem oraz duszpasterskie zaangażowanie Alfonsa sprawiają, że jest on jednym z
największych mistrzów życia wewnętrznego.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest jego
Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej
pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi na konkretne
potrzeby wiernych, jego codziennego kontaktu ze zwyczajnymi
sprawami wiernych. To, co pisał jest przeciwieństwem bezdusznego
legalizmu, którym była przeniknięta współczesna mu teologia. Alfons odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit sprawujących władzę, skrajny rygoryzm, który według niego zamyka drogę
do Ewangelii. Jego zdaniem „podobnego rygoru nigdy nie nauczał,
ani nie praktykował Kościół”. Alfons podejmuje teologiczną refleksję o wielkości i godności ludzkiej osoby, o moralnym sumieniu, o
ewangelicznym miłosierdziu.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata
dei Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej godności, ze względu na swój podeszły wiek i słabe zdrowie, które przeszkadzały mu podjąć tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku 1775
jego zrzeczenie się urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca do klasztoru w Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku 1871, a
Patronem Spowiedników i Moralistów w roku 1950.

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.

