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

Thirtieth Sunday in Ordinary Time
October 26, 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

October 26, Thirtieth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Richard Pusateri (friend)
9:00 †Alexander Nowicki (wife & family)
†Edward & Bernice Przepiorka (anniv., Stella &
fam.)
†Rose Borowiak (Rosary Confraternity)
†Marie Zalesiak (Pedro & Dinah Zaragoza)
10:30 O Boże Błogosławieństwo dla O. Radka Jaszczuka z okazji urodzin
O zdrowie i bł. Boże dla Angelica Tuna i całej
rodziny Tarza w dniu chztu św.
O zdrowie i Boże bł. dla rodziny Biziak
O Potrzebne łaski w życiu i pracy prosi Stanisław
†Halina Czykier (od męża)
12:30 Presentación de 3 años de Sergio García
†Maria Quintana (familia)
†Saul Terrazas (Maria Terrazas)
†Humberto Gamboa (Maria Terrazas)
5PM Por los feligreses
7PM †Jerzy Krawczyk (1-a rocz. śm., Zofia Krawczyk)
†Katarzyna Kostek
October 27, Monday, Weekday
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 †Alice R. Erbe (Del Carlo family)
October 28, Tuesday, Simon & Jude, apostles
7:00 †Marie Zalesiak
8:00 †Mary Wojtowicz (family)
October 29, Wednesday, Weekday)
7:00 Parishioners
8:00 †Deceased members of the Warren Family
8:30 Eurcharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
October 30, Thursday, Weekday
7:00 †Frank Budzik (Kathie)
8:00 †Wanda Hagemeyer (Terry, Claire & Ed)
October 31, Friday, Weekday
7:00 †Michael F. & Marie J. Kelly (daughter, Marilyn)
8:00 †Cecilia Mlyniec (Martha Stolarski

Iskierki Parafialne
November 1, Saturday, All Saints (not a Holy Day of Obligation)
8:00 Parishioners
8:30 Adoration for First Saturday
5:00 Parishioners
6:30 Spanish Mass—Por los feligreses
8PM Polish Mass—Za Parafian
November 2, Sunday, Commemoration of All the Faithful
Departed, (All Souls Day)
7:30 Holy Souls in 2008 Book of Remembrance
9:00 Holy Souls in 2008 Book of Remembrance
10:30 Za zmarłych wymienionych w wypominkach
12:30 Por los Difuntos
5:PM Por los Difuntos
7PM Za zmarłych wymienionych w wypominkach

Lector Schedule
November 1, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
November 2, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Helen Cison
10:30 Jarek Szyszlak, Andrzej Szudziński
12:30 Juana Salas, Aldo Ibarra
Linda Ramirez, Roberto Pasillas
5:00 Griselda Avitia, Rene Aviña
Enrique Garica, Martha Brito
Eucharistic Ministers
November 1, 2008
5pm Dorothy Tetlak, Larry Napoletano
November 2, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Christine Zaragoza,John Kulaga,
Georgia Czarnecki, Rafael Ayala
10:30 Waldemar Jacek Lipka
12:30 5:00 WEDDING BANNS

There is a promise of marriage between….
I. Diana D. Maciejewski & John Belda
I. Marisol del Rosio Brambila & Angel A. Rangel

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection October 18, 2008

PLEASE HELP OUR PARISH SCHOOL! There are
quite a few projects going on through the school that
need your assistance:
► Operation Care Package - Christmas gifts to the
soldiers—the deadline for participating in this project
is Wednesday, November 5th.
► Carson Pirie Scott coupon booklets for Community Day, November 15; your $5 purchase of a coupon book
helps our school and in turn nets you $10 in coupon savings at
the store.
► World’s Finest Candy Bar Sale - Bars sell for $1 each. They are
available in three flavors, chocolate/almond, chocolate/caramel
and chocolate/crunch.
► Christmas Raffle tickets - tickets are $5 for one ticket or 3 tickets for $10.
► Use www.goodsearch.com & www.goodshop.com and designate St. Mary of Czestochowa as your charity.
If you do not see a school representative present after Mass, give us
a call during the week and we’ll arrange a home drop off or pick up!
Call (708) 656-5010 Ext. 56.

The next RELIGION EDUCATION CLASS will be held on Saturday, November 1, 2008.
The seasons change so quickly—
some are here and gone before
we had time to notice! Soon we’ll
be preparing for the all important holiday—Christmas! St. Mary’s
Choir members will have Christmas wafers (Oplatki) available
beginning November 15/16 and continuing through December
20/21. We hope you’ll include them in your holiday preparations.
By the way—if you ever thought about singing outside your
home and also in the shower we’d love to have you join our choir!
Auditions are not required! Any questions? Call our parish organist, Witold Socha at 430-8816.

It’s almost time to change your clocks…...Set
your clocks back one hour before you go to
bed on Saturday, November 1st! Our local
time will change to Standard Time at 2:00 a.m.
on Sunday, November 2nd. All Masses will be
celebrated according to the new time on Sunday, November 2nd.

ETERNAL REST…………………………
Helen Mary Kociolko
May God Who called you, take you
home!

10/18

5:00PM

$493.00

10/19

7:30AM

$497.00

9:00AM

$999.00

10:30AM $1,683.00
12:30PM $1,263.79
5:00PM

$472.00

7:00 PM

$119.00

TOTAL $5,526.79
Children’s Collection: $123.05

to him. John 14:23

“Whoever loves Me will
keep MY word, says the
Lord, and My Father will
love him and We will come

How do you show your love for God Do you give
your time, talent and treasure to keep His word?
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
Marcin Cebula
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
Vanessa Velasquez
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Cecilia Ziegler
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
The month of October is RESPECT LIFE MONTH.
DID YOU KNOW?
18 Days
A baby’s heart begins to beat
43 Days Brain coordinates movements
8 Weeks All organs are functioning
9 Weeks Has permanent, individual fingerprints
10 Weeks Sense of touch (comfort/pain)
12 Weeks A baby can smile, suck his/her thumb,
and make a fist
Adoption: Over 2 million couples wait to adopt—and that includes children of all races and those with special needs.
Any textbook will confirm what every doctor knows:
LIFE BEGINS AT CONCEPTION!
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. Finally, the Vocations Office actively works to create a culture supportive of vocations through
promotion, education, and parish based efforts to raise awareness.
More information on becoming a priest in the Archdiocese of
Chicago is available by contacting:
Fr. Joe Noonan
Archdiocesan Vocations Office
312-751-8298
Email: vocations@archchicago.org
DISCOVERY WEEKEND: NOV. 15-16, 2008 will be held at the
Cabrini Retreat Center 9430 Golf Road in DesPlaines, IL. Are you
engaged and want to know how you can build a happy, healthy
and satisfying marriage? The Discovery Weekend marriage preparation program covers the same topics as PreCana in a smaller
setting and over two days with a one night stay at a retreat house.
The longer time allows the couple to delve into topics more deeply
with more reflection time and interaction with other engaged couples, ending with a special Mass. It is facilitated by a team of three
married couples. The fee is $295 per couple. For more information, call the Families Ministries Office at (312)-751-8351.

Traditionally, the church has dedicated November to the holy
souls. If you would like to remember the souls of your departed
loved ones, please take an All Souls Day envelope home with
you today. The feast of All Souls will be celebrated on Sunday,
November 2nd. Your loved ones will be remembered in all of the
Masses on this day and also throughout the year.

We welcome in Baptism…….
Alexis Dezaray Almodovar
Eva Jewel Bueno
Frank Hernandez, Jr.
Esther Leal

October 26, 2008
Sunday, October 26
Matthew 22:34-40
When Jesus identified the command
to love God, he probably didn’t surprise anyone. This was a commonly
accepted principle among the Jews of
his day. However, Jesus probably
raised a few eyebrows when he placed the second command
– to love one another – on par with the command to love God.
We all sense that the first place to put this command into
practice is in our families. If we cannot love one another in our
homes, we will find it very difficult to love our neighbors. So
what’s the best way to build this kind of love? It can be built
through family prayer.
Prayer is just as much an art as it is a specific set of prescriptions. It requires creativity and practice – along with the
flexibility that comes with a trial-and-error approach.
While the prospect of family prayer can seem intimidating it
doesn’t have to be. Simply setting aside ten minutes, either in
the morning or after dinner, may be all you need. Start with
formal prayers like the Our Father, and then ask someone to
read aloud a reading from sacred Scripture. Then, have everyone take a minute or two to quietly ask the Holy Spirit to
give them insight into the passage. The responses may be
slow in coming at first, but with time, patience, and a lot of
affirmation, children will feel comfortable, and the insights will
begin flowing. Then, ask everyone to offer one or two prayers
of petition for family and friends as well as for the world at
large.
Be sure to express your love to your children as well. Tell
them how much you appreciate them. Build up their good
qualities with praise and affirmation. Tell them that each of
them holds a special place in your heart and in God’s heart as
well.
This may seem difficult at first, but through creative perseverance, it will yield beautiful results. Your family will grow in
love – just as Jesus commanded!

“Lord, teach us to pray and to love.”
Taken from THE WORD AMONG US, OCTOBER, 2008

The Polish Falcons of America extend a heartfelt
THANK YOU to all of our parishioners and friends
that participated in the LIFE SOURCE BLOOD
DRIVE, and the COAT AND FOOD DRIVE.
The project was a success and well worth the effort
of those who planned the day. Congratulations to the FALCONS for their efforts in promoting this worthwhile project!
Volunteers needed…...Catholic Charities West Regional Office is
currently looking for volunteers for the 2008-09 SMART Program.
SMART is an after school homework assistance program for elementary school students in Cicero. Contact Becca Muder, Program
Coordinator at (708) 329-4027 or e-mail: rebeccamuder@gmail.com

Anuncios Parroquiales
XXX Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús
habla hecho callar a los saduceos, formaron
grupo, y uno de ellos, que era experto en la
Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la
Ley? Él le dijo:--“Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu
ser." Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.
Mt 22, 34-40
Misa para niños
Cada tercer Domingo del mes vamos
a celebrar la 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
Dice Jesús:“Dejad que los niños
tiempo, necesitamos de tu ayuda co- 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 1 de Noviembre de 2008. por la mañana (de 8.00 a 10.00 a.m.).

1 de Noviembre
Solemnidad
de Todos Los Santos
La búsqueda de la santidad. La llamada a la santidad es una llamada
universal. No se dirige
sólo a los sacerdotes o
religiosos o religiosas. No. Es una llamada universal
que toca a todo cristiano. Toca a todo hombre que,
en Cristo, ha sido llamado a formar parte de la Iglesia. La santidad no es el dedicarse a grandes rezos o
sacrificios. La santidad es la comunión con Dios. La
santidad es la obediencia filial y amorosa al Padre de
las misericordias. Y a los santos los encontramos por
todas partes. Están ciertamente los santos canonizados solemnemente por el Papa, pero se encuentra
también ese ejército innumerable de santos que viven
en sus hogares, en su trabajo, en sus familias, haciendo siempre y con amor la voluntad de Dios. Personas
que por su humildad transmiten a Dios, llevan a Dios
en el corazón, en su palabra y en su testimonio de
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vida. Sin ellos darse cuenta, difunden a Cristo, predican a Cristo, hablan de Cristo. Pensemos ahora en el
caso, no infrecuente -especialmente en Italia-, de madres que prefieren llevar su embarazo adelante, a pesar de que eso pone en riesgo su vida. Pensemos en
el caso de médicos que atienden gratis a miles de pacientes que no tienen con qué pagar en zonas rurales
o de misión. Pensemos en el caso de maestros y
maestras de escuelas primarias que han dado su vida
entera a la enseñanza de sus alumnos sacrificando
horas de esparcimiento y descanso personal. Todos
conocemos casos de esta índole. Es fácil encontrarlos
en cualquier latitud, pueblo y nación. Por eso, surge
siempre la inquietud: ¿por qué no ser yo también
santo? ¿Por qué no dejar paso abierto a Dios en mi
vida? ¿Por qué no darle a Él, que es amor, el primer
lugar en mi corazón?
Todos están a las Misa en el Día de Todos los Santos
a horas 6:30PM en español.
SEIS RAZONES
PARA NO CELEBRAR HALLOWEEN
1. NO es una actividad cristiana.
Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta
fecha. Ni católicos, ni evangélicos, la celebran y nunca
celebraremos una noche dedicada a la exaltación de la
brujería en ninguna de sus formas.
2. Va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas: espiritismo,
hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopos,
astrología y tantas máscaras con que se encubre la maldad. Estas han sido declaradas enemigas de la Palabra de
Dios desde tiempos muy remotos y van contra todas las
enseñanzas de nuestro Señor, quien dice claramente que
"el que no está conmigo está contra mí". Hay innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de todas estas clases de mal.
3. Sirve para rendir culto a satanás. Aunque en apariencia es una actividad recreativa y muy llamativa, sobre
todo para los niños, su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos. En muchos países, incluyendo el
nuestro, los grupos satánicos usan esa noche para un
"culto" especial dedicado a satanás y en muchos países
alrededor del mundo, se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados de sus hogares y que son ofrecidos como víctimas inocentes en una
noche de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfrenos, en las llamadas "misas negras".
4. Se opone al primer mandamiento. Este tipo de actividades, ni exalta el nombre de Jesús, ni tiene nada que
ver con su Padre Celestial y mucho menos con el Santo
Espíritu del Dios Altísimo. Por lo tanto, va en contraposición al primer mandamiento de amar a Dios con

Este fin de semana que viene hay que cambiar la
hora en nuestros relojes, dormimos una ora mas.

Ogłoszenia Parafialne
XXX Niedziela Zwykła
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął
usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich,
uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę:
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i
Prorocy.
Mt 22,34-40
W miesiącu Listopadzie w każdą niedzielę przed
Mszą św. o godzinie 10:00AM jest odmawiany Różaniec święty z Wypominkami za naszych zmarłych.
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.

Nocą z 1 na 2 listopada zmieniamy czas na
naszych zegarkach.
1 listopada Uroczystość
Wszystkich Świętych
Dzisiejsza uroczystość - jak
każda uroczystość w Kościele ma charakter bardzo radosny.
Wspominamy bowiem dzisiaj
wszystkich tych, którzy żyli
przed nami i wypełniając w
swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z
Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych
świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także
wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i
przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i
przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych
wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła.
Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy
do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wielkiego Piątku).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce
Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku
na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich
męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża
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Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii
męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia
obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież
brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie
Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1
listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył
je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych
Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
1 listopada po południu, po Nieszporach, na cmentarzu odprawia
się procesję żałobną ze stacjami. Od południa Dnia Wszystkich
Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach
publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.
Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za
nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W
pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust
cząstkowy.
HALLOWEEN
Od paru lat usiłuje się zaszczepić na naszym gruncie zwyczaje związane z tzw. Halloween.
Pierwszym ( i chyba zdrowym) odruchem jest niesmak – zbyt blisko
bowiem zabawa odwołująca się do upiorów, wizerunków śmierci itp.
rekwizytów sąsiaduje z dniami, w których szczególnie kultywujemy
pamięć o naszych zmarłych, w których także czcimy i wspominamy
wszystkich świętych. Być może w krajach, w których dzień zaduszny
nie pełni tak ważnej roli jak u nas byłoby to mniej niesmaczne, jednak
zwyczaj ten sztucznie zaszczepiany w naszej obyczajowości wydaje
się być szczególnie odrażający. Co więcej, nie jest to wcale – wbrew
pozorom – obyczaj niewinny.
Zobaczmy więc, skąd się wzięło Halloween ?
W wierzeniach celtyckich 31 października jest związany z festiwalem
śmierci. Wg nich bożek celtycki tego właśnie dnia wywołuje duchy
złych ludzi, którzy umarli w ciągu minionego roku, aby powstawali i
wędrowali po wsiach dokuczając ludziom. 31 października Celtowie
spodziewali się prześladowań ze strony duchów zmarłych, złych duchów i demonów i dla nich nie było to wcale zabawne. Palili ogniska,
aby przyciągnąć dobre duchy chroniące ich przed złymi. Celtowie
mieli satanistycznych kapłanów nazywanych druidami. 31 października druidzi szli od domu do domu domagając się jedzenia, i ci którzy
im odmawiali byli przeklinani. Ludzie byli również gnębieni poprzez
rożne rodzaje magii. Kiedy druidzi wyruszali w drogę nieśli ze sobą
duże rzepy ponacinane na podobieństwo demonów. Wierzono, ze każda z nich zawierała demonicznego ducha, który osobiście prowadził
lub kierował kapłana, był to jego własny mały bóg. Aby powstrzymać
te pogańskie i satanistyczne praktyki, w ósmym wieku papież przeniósł Dzień Wszystkich Świętych z maja na 1 listopada.
Współczesne Halloween
Przyjrzyjmy się jak dzisiaj obchodzone jest Halloween. Czy nie koncentruje się na ciemności, śmierci, strachu, zniszczeniu i złu? Dominują wiedźmy, miotły, nietoperze, duchy, szkielety, śmierć i potwory.
Przebieramy nasze własne dzieci za wiedźmy, monstra, wilkołaki i
wysyłamy je na ulice w ciemność, aby powtarzały druidzką praktykę
"threat of trick" (w naszym wydaniu „ciasteczko albo psikus”). Niektórzy mówią "Dobrze, ale przecież nie traktujemy tego na poważnie."
Ale Szatan bierze to na poważnie i tak też czyni Bóg. Szatan jest kimś

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
znacznie gorszym i znacznie niebezpieczniejszym niż jakikolwiek
człowiek. A jednak nikomu z nas chyba nie przyszłoby do głowy wysyłać na zabawę dziecko przebrane np. za Hitlera. Wieczór wigilii
Wszystkich Świętych powinien to być czasem dziękczynienia i uwielbienia Boga za zwycięstwo nad szatanem, śmiercią, piekłem i grobem
oraz czasem modlitwy za zmarłych i za tych, którzy tej nocy tak lekkomyślnie poddaje się złu (jest to wieczór obrzędów dla wielu sekt).
Czy naprawdę zabawa w naśladowanie satanistycznych kapłanów –
druidów jest tym, czego potrzebują nasze dzieci w ów wieczór ? Czy
dobrze jest mieszać pamięć naszych zmarłych z niesmacznymi żartami
na temat demonów i kościotrupów ? Czy nie do nas mówi Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa : „Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje

Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak
tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy,
kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg
twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu
swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg
twój.” Pwt 18,9-14

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie
Szanowni Państwo!
Centrala Radia Maryja i Telewizji TRWAM w Chicago
w dniach 8 i 9 listopada 2008 roku
zaprasza, polonijną młodzież do udziału
w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej,
organizowanym z okazji 90-tej rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W sposób szczególny zwracamy się
do nauczycieli Polskich szkół,
aby zachęcili młodzież do udziału w konkursie.
Przewidziane są nagrody rzeczowe a także tytuły honorowe.
Więcej informacji dotyczących konkursu,
jak również zestawy wierszy,
w tym także wierszy w gwarze podhalańskiej,
dostępne są w Centrali Radia Maryja
przy 6965 W. Belmont Ave
lub pod nr tel (773) 385-8472
Dziękujemy!
Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie
O. Zbigniew Pieńkos CSsR

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.

