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

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time
September 28, 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
1:00
3:00
5:00

September 28, Twenty-Sixth Sunday of Ordinary Time
7:30 †Henry Olichwier (Lauth Family)
9:00 Parishioners
10:30 O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB dla Haliny i Stanisława
Urbaniaków z rodziną
O zdrowie Boże bł. i opiekę MB dla Małgorzaty i Józefa
Wieczorków z rodziną
O zdrowie Boże bł. i opiekę MB dla Anny Gil z rodziną
O zdrowie Boże bł. i opiekę MB dla Kazimierza Hulbój z
rodziną
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB. dla Genowefy i
Tadeusza z okazji 40-tej rocz. ślubu.
O opiekę Matki Bożej dla rodziny
O zdrowie i Boże bł. dla Paulina Majerczyk w dniu chrztu
†Halina Czykier (od męża)
†Aniela Janik
†Józef Gał
†Robert Gorlicki (10-a rocz. śm.)
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
7:00 Za parafian
September 29, Monday, Michael, Gabriel, Raphael, archangels
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 †Albina Ganofsky (Theresa & Ray Bogacz)
September 30, Tuesday, Jerome, priest, doctor
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 †Deceased members of the Warren Family
October 1, Wednesday, Therese of the Child Jesus, virgin, doctor
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
October 2, Thursday, Guardian Angels
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 Parishioners
October 3, Friday, Weekday
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:30 Adoration
7PM Polish Mass
October 4, First Saturday, Francis of Assisi, religious
8:00 Parishioners
11:00 Wedding: Ewelina Marszałek & Klaudiusz Kalemba

Wedding: Renee Salata & Alfredo Gonzalez
Wedding: Małgorzata Lewandowska & Pawel Zagata
†Rose Marie Kurcab (family)
†Marie Zalesiak
†Stanley Natile Matysiak
†Alfred, Amy, Sophy Matysiak
†Casmer Helen Matysiak

October 5, Sunday, Twenty-Seventh of Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Mike Vavrek (family)
10:30 O Boże bł. Zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Stefanii
Piejko w dniu urodzin
†Alice R. Erbe (Jolita Mazurkiewicz)
†Jan & Bronisława Sowinski (family & friends)
†Halina Czykier (od męża)
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
7:00 Za parafian

Lector Schedule
October 4, 2008
5pm Martha Stolarski, Marissa Martinez
October 5, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Eric Batrez, Marissa Martinez,
10:30 Andrzej Szudziński, Jarek Szyszlak
12:30 Javier Sanchez, Robert Passillas
Juana Salas, Linda Ramirez
5:00 Enrique Garcia, Martha Brito, Griselda Avitia
Eucharistic Ministers
October 4, 2008
5pm Dorothy Tetlak, Mary Vittorio
October 5 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Rafael Ayala, John Kulaga,
Myra Rodriguez, Christine Zaragoza
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Marisol Ortiz, Martin Duran, Javier Hernandez
5:00 Ma. Trinidad Torrez, Humberto Tellez

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….

III Ewelina Marszałek & Klaudiusz Kalemba
III. Renee Salata & Alfredo Gonzalez
III. Małgorzata Lewandowska & Pawel Zagata
II. Anette Rafałowska & Tomasz Nowak
I. Aneta Nowakowska & Marian Marek
I. Evelyn Rodriguez & Raul Guzman

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection September 21, 2008
9/20

5:00PM

$379.00

9/21

7:30AM

$530.00

9:00AM $1,185.00

The Summer Fest/Carnival Committee extends
a HEARTFELT THANK YOU to all of our parishioners that supported their efforts to make this
parish event a success.
A SPECIAL THANK YOU to the generous sponsors of the Carnival:
Decorative Glass Specialties
Gilmart
Mr. & Mrs. Walter Lukitsh
Montrose Deli
Luis Olivo
Olympia Bakery
Polmart
Suburban Funeral Home
The committee will give a report of the Carnival proceeds as
soon as all financial matters are settled.
Mrs. Sophie Schultz, coordinator of the SPRED
PROGRAM, is most grateful to all of the volunteers that helped her and also for the support
that our parishioners have given during the
Knights of Columbus Tootsie Roll Drive last
weekend. Your generosity is very much appreciated; May God reward you abundantly!
SCHOOL NEWS
The first FAMILY MASS of the new school year will
be celebrated on Saturday, October 4th at 5PM. We
will pray for “RESPECT FOR LIFE.” Since October 4th
is the feast day of St. Francis of Assisi, the children
are invited to bring a picture of their pet/s or favorite
animal/s. These pictures will be a part of the Offertory
procession.
Since the month of October is dedicated to the Holy Rosary, we will
also be teaching about the rosary in our school . A Rosary Prayer Service is planned to be held in the presence of the Blessed Sacrament on
Wednesday, October 22, 2008. at 2:00 PM. Parents and friends of the
school are invited.

We welcome in Baptism…….
Jocelyne Cuellar
Axel Yael Estrada
Marlen Gonzalez
Rachel Hernandez-Garcia
Yarixa Hernandez-Mendoza
Axel Salazar

10:30AM $1,759.00
12:30PM $1,250.71
5:00PM

$340.00

7:00 PM

$329.00

TOTAL $5,772.71
Children’s Collection: $123.60

“Son, go out and work in the vineyard today.” Matthew 21:28

God does not just invite us to do His
work. He clearly commands us, “Go
out and work in the vineyard.” How
can we work in God’s vineyard
when we have job and family responsibilities? We can follow God’s command through
prayer, sharing some of our talents in parish ministry
and donating some of the income we make at our jobs
to support God’s special work in this world.

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

St. Mary’s Parish News
The next Religious Education class date is October 4, 2008 from 8:00 AM
to 10:00 AM. All students must be registered by this date.
Hand Carved Olive Wood Gifts from the Holy Land
This weekend we welcome Issam Qumsiyeth from the “Star of
Bethlehem Group” who comes to us from the Holy Land.
Nowadays there are more than 600 Christian families living in
the Bethlehem that are completely dependent on carving olive
wood figurines for their living.
“Star of Bethlehem” is approved and endorsed by His Eminence
Cardinal Francis George, and the Archdiocese of Jerusalem.
Please take a look a these beautiful religious articles. They are
on display today in the entrance of the church.

2008 Annual Catholic Appeal

“For you will be repaid at the
Resurrection of the righteous.”
Luke 14: 1,14

Today we wish to recognize
those who not only support our
parish, but also have made a gift
or pledge to the 2008 Annual
Catholic Appeal of the Archdiocese of Chicago. On behalf of
those who will be served by your contributions, our thanks
goes out to all who have already completed their pledge payments, as well as to those who are still making payments.
For those of you who have not have an opportunity to make
a pledge or a gift this year, but still desire to be a part of the
2008 campaign, please contact Karen Whitehead at (312)
655-7461 or at kwhitehead@archchicago.org.
Whether your gift is large or small, when combined with the
gifts of thousands of other parishioners throughout the Archdiocese, every gift makes a very real difference in the ability of
the Archdiocese to provide ministries and services. Thank you
again for your support.
The total amount pledged from our parishioners is $39,036;
of this amount $29,050 has been paid in full. Our parish still
has a balance of $9,986 due. However we have exceeded
our parish goal of $20,653 by $8,397. If the $9,986 amount
still due will be paid in full our parish could realize a profit of
$18,383 from the 2008 Annual Catholic Appeal Program.

Holy Hour For Life with Solemn exposition of the Blessed
Sacrament will be held on Friday, October 17th at 7:30pm at
Divine Infant Parish, 1601 Newcastle in Westchester, IL. The
holy hour will contain scripture, the Litany of the Precious
Blood and the Chaplet of Divine Mercy and sacred music of
the East and West sung by the Ecclesia Men’s Choir. Please
consider attending this holy hour to combat the culture of
death as prayers will be said before the Blessed Sacrament
entreating God’s grace for human life. The hour will conclude
with benediction of the Blessed Sacrament.

September 28, 2008
Sunday, September 28 “Son, go out and work in the vineyard today.” Matthew 21:28-32
You’ve probably heard the old adage, “Patience is a virtue.” But consider how it applies to today’s parable. What if this father had reacted
to his sons immediately? The son
who responded positively but did not
carry it out would have been rewarded, while the son who changed his mind and went to
work after all would have been punished!
Often what we all need is a little more time. We tend to react quickly, make hasty decisions, and later see the error of
our ways. But in his wisdom, God knows that. That’s why he
is always giving us another chance. See how patient Jesus is
with the Pharisees who opposed him: They didn't accept
John the Baptist’s preaching, and they still didn’t believe
when they saw sinners repenting. But Jesus offers them another opportunity to change. How often God shows us his
mercy through his patience with us!
But how hard it is for us to be patient! It’s so easy to get
frustrated, either with ourselves or with others. Nevertheless,
God offers us his own grace to be patient so that we can begin to demonstrate his merciful character. How often have
you become irritated with a friend who said something hurtful
to you but didn’t see it? Or how often have you been disappointed with a child who failed to grasp the negative consequences of their actions? Just think of St. Monica—she
waited decades for her prayers to bear fruit in the life of her
son Augustine!
Brothers and sisters, God has given us his Holy Spirit. He
longs to transform us and fill us with his kindness and patience. Why not start today? When you face a situation that
would normally frustrate you, take a deep breath and ask the
Lord for his patience. Simply try to relax and receive his
grace. You’ll find that he is a lot closer than you thought—and
a lot more powerful too!

“Father, give me your patience. As you have waited for me
to grow in you, help me to sympathize with other’s weaknesses and to wait for them too.”
Taken from THE WORD AMONG US, SEPT. 2008

Help Our School by using your computer!! Instead of using “google” or other search engines, go to
www.goodsearch.com. There will be a spot to plug in to
“St. Mary of Czestochowa School” as the charity you wish
to support. Then every time you use this search engine our
school will be awarded about a penny and a half! At first, it
doesn’t seem like much, but think of all the times that students, families, friends use a search engine! Please
spread the word….it is every bit as good as google.

Anuncios Parroquiales
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a
los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre
tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve
hoy a trabajar en la viña". Él le contestó: "No quiero."
Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y
le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no
fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?
Contestaron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que
los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en
el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron.
Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis
ni le creísteis.
Mt 21, 28-32
29 de Septiembre — Santos Arcángeles
A SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA PEDIR LA
PROTECCIÓN DEL CIELO
Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las
almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto
de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te
rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con
confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que,
mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en
el servicio del Señor; que tu virtud nos esfuerce todos los días de
nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que,
defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por tí,
libres de toda culpa, ante la Divina Majestad.
Amén.
ORACIÓN A SAN GABRIEL
Dios Señor nuestro, imploramos tu clemencia para que
habiendo conocido tu Encarnación por el anuncio del
arcángel San Gabriel, con el auxilio suyo consigamos
también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
ORACIÓN A SAN RAFAEL
Arcángel San Rafael, que dijiste: «Bendecid a Dios
todos los días y proclamad sus beneficios. Practicad el
bien y no tropezaréis en el mal. Buena es la oración con
ayuno, y hacer limosna mejor que atesorar oro», te suplico me acompañes en todos mis caminos y me alcances gracias para seguir tus consejos.

Misa para niños
El domingo 19 de Octubre a las 5 pm
se dará inicio a la celebración de Misa
para niños, donde ellos podrán participar.
Si eres un niño o niña con deseos de
servir a Dios y donar un poco de tu
Jesús:“Dejad que los niños
tiempo, necesitamos de tu ayuda co- Dice
vengan a mi” (Lucas 18, 16 )
mo lector, ujier o monaguillo.
Esta misa se estará celebrando cada tercer domingo del mes.
Para más información llamar a: Gaby (708)268-0675
Las próximas clases de Religión (CCD) vamos a tener el día
4 de Octubre de 2008. por la mañana (de 8.00 a 10.00 a.m.).

28 de Septiembre de 2008
Octubre mes del Rosario

Invitamos a todos los católicos
para que recen el Rosario
todos los día en mes de Octubre
El Rosario es una oración
orientada por su naturaleza
hacia la paz, por el hecho

mismo de que contempla a
Cristo, Príncipe de la paz y
«nuestra paz» (Ef 2, 14).
Quien interioriza el misterio de
Cristo –y el Rosario tiende
precisamente a eso– aprende
el secreto de la paz y hace de
ello un proyecto de vida. Además, debido a su carácter
meditativo, con la serena sucesión del Ave Maria, el Rosario
ejerce sobre el orante una
acción pacificadora que lo
dispone a recibir y experimentar en la profundidad de su ser,
y a difundir a su alrededor, paz
verdadera, que es un don
especial del Resucitado (cf. Jn
14, 27; 20, 21)...

... el Rosario es también, desde siempre, una oración de la familia y por la familia. Antes esta oración era apreciada particularmente por las familias cristianas, y
ciertamente favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias, utilizando todavía esta forma de plegaria.
...Rezar con el Rosario por los hijos, y mejor aún, con los hijos, educándolos
desde su tierna edad para este momento cotidiano de «intervalo de oración» de
la familia, no es ciertamente la solución de todos los problemas, pero es una
ayuda espiritual que no se debe minimizar...
... Si el Rosario se presenta bien, estoy seguro de que los jóvenes mismos serán
capaces de sorprender una vez más a los adultos, haciendo propia esta oración
y recitándola con el entusiasmo típico de su edad....
...Pienso en todos vosotros, hermanos y hermanas de toda condición, en vosotras, familias cristianas, en vosotros, enfermos y ancianos, en vosotros, jóvenes:
tomad con confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la
luz de la Escritura, en armonía con la Liturgia y en el contexto de la vida cotidiana...

Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae (16 oct. 2002)

4 de Octubre—San Francisco; Asís, actual
Italia, (1182-id., 1226) Fundador de la orden
franciscana. Hijo de un rico mercader llamado
Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un
joven mundano de cierto renombre en su ciudad. En 1202 fue encarcelado por unos meses
a causa de su participación en un altercado
entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este
lance, aquejado por una enfermedad e insatisfecho con el tipo
de vida que llevaba, decidió entregarse al apostolado y servir a
los pobres. En 1206 renunció públicamente a los bienes de su
padre y vivió a partir de entonces como un ermitaño. San
Francisco de Asís predicó la pobreza como un valor y propuso
un modo de vida sencillo basado en los ideales de los Evangelios. El papa Inocencio III aprobó su modelo de vida religiosa,
le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el
tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco
comenzó a formar una orden religiosa, la de los franciscanos.
Además, con la colaboración de santa Clara, fundó la rama
femenina de su orden, que recibió el nombre de clarisas.

Ogłoszenia Parafialne
XXVI Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten
odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do
drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił
wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich:
Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do
was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli.
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to,
ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Mt 21,28-32
Św. Franciszek (4 października)
Założycielem zakonów franciszkańskich
jest św. Franciszek z Asyżu (1182-1226).
Był on synem bogatego kupca. Jako młodzieniec prowadził życie beztroskie. Marzył o rycerskiej sławie, chętnie wiec wziął
udział w 1202 roku w bitwie Asyżan z
mieszkańcami sąsiedniego miasta Perugi,
co skończyło się dla niego krótką niewolą.
Wróciwszy chory do domu, przeżył wielki
przełom duchowy. Zerwał z tym wszystkim, co dotychczas było treścią jego życia,
oddając
się
całkowicie
Bogu.
Usłyszawszy polecenie Chrystusa ukrzyżowanego: "Franciszku,
idź odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę!", odrestaurował
własnymi rękami kilka zniszczonych kościołów w okolicy Asyżu.
Pozbywając się wszystkiego, co posiadał, a nawet własne ubranie
oddając ojcu, żył odtąd jak pustelnik. W 1208 roku w położonym
koło Asyżu kościółku Matki Bożej Anielskiej, zwanym Porcjunkulą, uświadomił sobie, iż Bóg wzywa go do duchowej odnowy
Kościoła. Środkiem do tego ma być ewangeliczne życie w ubóstwie i apostolstwo, na wzór Chrystusa i Apostołów. Odziany w
zgrzebny habit, przepasany sznurem, zaczyna gosić słowo Boże.
Przy tym nie zaniedbuje posługi miłosierdzia względem chorych,
najbardziej wówczas cierpiących i opuszczonych, mianowicie
trędowatych. Dotychczas był sam, często niezrozumiany i wyśmiewany, teraz jednak zaczęli się do niego przyłączać coraz liczniejsi naśladowcy, a także naśladowczynie. W ten sposób stał się
założycielem trzech zakonów: braci mniejszych (1209), sióstr
klarysek (1211) i tercjarzy (1221). Św. Franciszek nie przyjął
święceń kapłańskich, a jedynie diakonat. W skład wspólnoty jego
naśladowców wchodzili zarówno kapłani, jak i świeccy. Apostołował we Włoszech i poza ich granicami. W 1219 roku
udał się do Egiptu, gdzie wojska chrześcijańskie walczyły z muzułamanami o Ziemię Świętą. Franciszek kierując się nauką Ewangelii i pragnąc nawracać nie mieczem, ale słowem i przykładem,
chciał odwieść krzyżowców od przelewu krwi, lecz nie posłuchano go. Po przegranej przez chrześcijan bitwie pod Damiettą otrzymał pozwolenie na udanie się do obozu przeciwnika, gdzie został
przyjęty przez sułtana z szacunkiem jako Mąż Boży. Pragnąc ożywić w ludziach miłość do Chrystusa, w noc Bożego Narodzenia
1223 urządził w Greccio pierwszy żłóbek. W połowie września
1224 roku modląc się na górze Alwernii, otrzymał stygmaty, czyli
rany Męki Chrystusowej. Zmarł 3 października 1226 roku w Porcjunkuli. W dwa lata później został wyniesiony na ołtarze.

28 września 2008
Październik
miesiąc modlitwy
Różańcowej.
RÓŻANIEC ze swej
natury jest modlitwą
pokoju z racji samego
faktu, że polega na
kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem
Pokoju i « naszym pokojem » (Ef 2, 14). Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa - a różaniec właśnie do tego prowadzi - dowiaduje się, na czym
polega sekret pokoju, i przyjmuje to jako życiowy
projekt. Ponadto, mocą swego charakteru medytacyjnego, przez spokojne następowanie po sobie
kolejnych « Zdrowaś Maryjo », różaniec wywiera
na modlącego się kojący wpływ, który usposabia
go do przyjmowania i doświadczania w głębi swego jestestwa oraz do szerzenia wokół siebie tego
prawdziwego pokoju, który jest szczególnym darem Zmartwychwstałego (por. J 14, 27; 20, 21)...
...Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na
nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by
porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem
miłości odnowionym przez Ducha Bożego...
...Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa
stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i
cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę...
...Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu « modlitewnej przerwy » całej rodziny, z pewnością nie
jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć...
...Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry
wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku,
na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę
różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma
Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia...
Jan Paweł II, ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.
(Fragmenty)

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
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. Jak zwykle przed Mszą św. jest możliwość spowiedzi.

Wypominki
Zbliża się miesiąc listopad. W tym czasie będziemy
wspominali wszystkich wiernych zmarłych. Koperty
na wypominki znajdują się przy drzwiach kościoła.
Prosimy o wyraźne wypisanie imion i nazwisk wiernych zmarłych. Koperty można składać do koszyka
wraz z niedzielną kolekta. Msze św. w tych intencjach zostaną odprawione dnia 2 listopada jak również w ciągu
całego roku.

Posłańcy do zadań specjalnych
(29 września)

Nie widać ich i nie słychać, ale znani są z potęgi
działania. Jeden zaopiekował się podróżnikiem,
drugi zwyciężył ze Smokiem, trzeci zwiastował
ważne nowiny. Nazywani
są kolejno Rafał, Michał oraz Gabriel. W poniedziałek Kościół obchodzi wspomnienie trzech archaniołów, którzy odegrali w historii zbawienia ważne role.
Wypełnianie jakiejś misji należy do samej istoty
aniołów. „Anioł” to z greckiego po prostu „posłany”.
Katechizm wyjaśnia, że aniołowie są istotami duchowymi, nie posiadającymi ciała, powoływanymi przez
Boga do spełniania zadań specjalnych.

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.

