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

The Dedication of the Lateran Basilica
November 9, 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
November 14, Friday, Weekday
7:00 †Jan Sowinski (sons and family)
8:00 †Evelyn Bergman

Sunday, November 9, Dedication of the Lateran Basilica in Rome
7:30 Parishioners
9:00 †Tadeusz Skarbek and family
†Mary and Emil Kwiatkowski
10:30 W intencji Bogu wiadomej prosi Stanisław
O zdrowie i Boże bł. dla Ewelinki Majerczyk z okazji 5
urodzin
O szcześliwą podróz do Polski dla Stanisława Klimczuka
O zdrowie i Boże bł. Dla Zofia Kociszewska
†Jan i Bronisława Sowinski (family & friends)
†Halina Czykier (od męża)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Andrzej Gil (w 30 miesięcy)
†Józef Gil (w 4-tym miesięcu)
†Weronika Klepacz (rodzina)
†Feliks Nowakowski (family)
†Krzysztof Tylka
†Jan Tylka
†Tadeusz Szczęśniak
†Ryszard Łopaciuch (7 a rocz. śm.)
†Edward, Janina, Roman, Zbigniew, John Wnuk
†Maria Walope
†Maria, Paweł, Eugeniusz Pilko
†Za wszystkie dusze zmarłe
12:30 †Jose Concepción Gonzalez Lopez (Leticia y familia)
5:00 †Paula Alvarez (2º aniv., familia Alonso)
7:00 †Walter Cooper
†Maria i Jan Szczepaniak oraz ich zmarłych rodziców
†Józef Charyton
†Czesław; Helena; Stanisława; Karolina Charyton
November 10, Monday, Leo the Great, pope, doctor
7:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:00 †Joseph Wojtowicz (family)
November 11, Tuesday, Martin of Tours, bishop
7:00 †John E. Kociolko
8;00 †Birch Family
7:00 Polish Mass
November 12, Wednesday, Josaphat, bishop, martyr
7:00 †Joseph Stasik (daughter)
8:00 †Poor Souls
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
November 13, Thursday, USA Frances Xavier Cabrini, virgin
7:00 Holy Souls in Book of Remembrance
8:00 †Vicenty & Hattie Staszak

November 15, Saturday, Albert the Great, bishop
8:00 †Leopold Łazarski
11:00 Wedding Mass: Diana Maciejewski & John Belda
1:00 Wedding Mass: Marisol del Rosio Brambila & Angel A.
Rangel
5 00 †Marie Zalesiak (Brasic family)
†Lucille & Elbert Bukowski
†Edward Koch
†Robert Kuzara
†Joyce Malinek (Norber & Skip)
†Hermila Aguirre (2º aniv., familia Jaramillo Duarte)
November 16, Thirty-third Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Joyce Malinek (Florence Glosniak)
10:30 †Halina Czykier (od męża)
†Weronika Klepacz (Alexandra Kokot)
†Feliks Nowakowski (family)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
12:00 †Juan Guerrero (sus hijas Marisol y Janet)
†José A. Barromero (Alberto y familia)
5:00 Por los feligreses
7:00 †Kazimiera Wiater (3 rocz. śm.) oraz zmarłych z rodziny
Wiatrów i Burasów
†Feliksa Podlak

Lector Schedule
November 15, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
November 16 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Andrzej Szudziński, Alicja Krzak
12:30 Javier Sanchez, Juana Salas
Martin Duran, Miriam Campagne
5:00 Rene Aviña, Griselda Avitia,
Enrique Garcia, Trinidad Torrea

Eucharistic Ministers
November 15 2008
5pm Joanne Napoletano, Jean Yunker
November 16, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Myra Rodriguez, Christine Zaragoza,
John Kulaga, Rafael Ayala
10:30 Waldemar Lipka
12:30 Ma. Cruz Rodriguez, Juana Salas,
Javier Hernandez
500
Martha Tamayo, HUmberto Telles

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection November 2, 2008
11/01

5:00PM

$514.00

11/02

7:30AM

$510.00

9:00AM

$816.00

The colossal Christmas Raffle sponsored by the
school is now underway. Tickets are selling for
$5 each or 3 tickets for $10. Prizes are set at
$1,000, $400, and $100. The drawing will be held
on December 19, 2008 at 9AM in Makuch Hall.
Winner need not be present. Representatives of
the school will be at selected Masses beginning
November 8th. Tickets can also be delivered to your house...call
Mr. Theis at (708) 656-5010 ext. 56. All proceeds will benefit our
parish school.
Tickets for Wigilia 2008 are available from Committee members
this weekend. Tickets are $25 per adult and $10 for children 12
yrs. & under. Tickets are also available during office hours Monday through Friday, 9am to 5pm at the rectory. The Wigilia will
be held at our Parish Social Center on Sunday December 7th
beginning with an 11am Mass, a delicious dinner, entertainment, raffles and dancing. Have you purchased your SPLIT
THE POT raffle tickets? The cost is just $1 per ticket...you may
be the lucky winner!
The next RELIGION EDUCATION CLASS will be held on Saturday, November 15, 2008. This session will begin with the 8AM
Mass, and the students are to go directly to church. We are asking the students for a voluntary contribution of one or more
items of canned food for the Thanksgiving Food Drive.
A Neighborhood Watch meeting will be held on Tuesday, November 18th at 6:30 at Woodbine School. Any issues of concern
may be brought to this meeting. Everyone is invited.
Our Lady of Tepeyac High School, 2228 S. Whipple in Chicago is
quite affordable; it is the lowest tuition for a Catholic, all girls’ high
school the Southside of Chicago. A safe environment is provided
and their graduation rate stands over 95%. An Open House of the
school will be held on Thursday, November 20th from 7PM to
9PM. Call (773-522-0023 for more information.

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between…
III. Diana D. Maciejewski & John Belda
III.. Marisol del Rosio Brambila & Angel A. Rangel
I. Linda M. Golan & James F. Ritchie
We welcome in baptism………
Jakub Andrzej Styrczula
Cindy Trujillo

10:30AM $1,934.00
12:30PM $1,198,24
5:00PM

$375.00

7:00 PM

$91.00

TOTAL $5,438,24
Children’s Collection: $143,75

“Every month they shall bear fresh fruit
for they shall be watered by the flow
from the sanctuary.” Ezekiel 47:12

Ezekiel’s vision of the water flowing from
the temple reminds us how important it is
for the good steward to spend time with God. When
we visit with God we are refreshed. From God’s sacred house we receive the nourishment we need so
that our stewardship efforts will bear fruit.
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
Annette Havel
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
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2008 Annual Catholic Appeal
“…your reward shall be great in
heaven.” - Luke 6:23
Over 90,000 households throughout the Archdiocese have supported the 2008 Annual Catholic
Appeal. Your gifts are given to
help your neighbors in Cook and Lake Counties and around
the world.
Just two more pledge billings will be sent before the conclusion of the 2008 Annual Catholic Appeal of the Archdiocese of
Chicago. Many thanks to those of you who have completed
your pledges.
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 vital ministries and services. Thank
you again for your support.

CHICAGO WOLVES HOCKEY GAME DECEMBER 6 TO
BENEFIT BISHOP ABRAMOWICZ SEMINARY PROGRAM
You can attend the Chicago Wolves Hockey Game on Saturday, December 6, 2008 at 7:00 PM at the Allstate Arena and
support the Archdiocese of Chicago’s Bishop Abramowicz
Seminary Program at the same time. When you purchase your
tickets through the Seminary, more than half of the $19.00
ticket price will benefit the program. Students at the Bishop
Abramowicz Seminary Program come from Poland and study
English language and American culture for a full year before
continuing their studies at Mundelein Seminary. Upon completion of their studies, they are ordained as priests assigned to
parishes here in the Archdiocese of Chicago. For tickets, send
a check for $19.00 per person payable to Bishop Abramowicz
Seminary, and mail it c/o Masters Hockey League, P.O Box
388277, Chicago, IL 60638. For more information, contact
Steve Demitro at 773-247-7610.

VOCATION INFORMATION
Today’s Gospel foreshadows Christ’s passion, death, and
resurrection. The world needs heroes to bring the good news
of Christ to all. Is God calling you to the priesthood? For more
information about the priesthood contact Fr. Joe Noonan,
Vocation Director, at 312-751-8298 or at
jnoonan@archchicago.org. For more information about the
religious life contact the Office for Religious at 312-751-5245.

November 9th—Feast of the Dedication of St. John Lateran in Rome.
Background:
High above the Basilica of St. John Lateran in Rome the figure of
Christ can be seen, holding the cross. St. John Lateran is the cathedral of the Bishop of Rome containing the papal throne. It ranks
above all other churches in the Roman Catholic Church even above
St. Peters in the Vatican. It is the site of the Pope’s “mother church.”
You may be surprised to know that the piece of property was once
owned by the powerful Lateran family. It stands on one of the seven
beautiful hills of Rome. Some say it was donated, others that it was
stolen by Constantine. Founded around 324, St. John Lateran was
the earliest basilica and it was dedicated to the ‘two Johns” - St. John
the Baptist and St. John the Evangelist– and is representative of all
churches constructed as places of worship.
First reading—Ez. 47:12, 8-9, 12 “The angel brought me back to the
entrance of the temple and I saw water flowing out” Carried off in
exile, the prophet Ezekiel here visualizes the reconstruction of the
temple as a place of flowing water, rebirth and blossoming new life
that would spring up out of the arid desert land. This prefigured of
course the future rebuilding of the temple after Israel would be restored.
Second reading: 1 Cor. 3:9-11, 16-17 Do you know that you are the

temple of God, and the Spirit of God dwells in you?

Paul speaks of the church not so much in terms of mortar and brick—
but as the “people of God,” committed brothers and sisters who pray
and share together as family in the name of Jesus Christ in their everyday lives.
Gospel John 2:13-20: “Jesus said, “Destroy this temple and in three

days I will build it up!”

Jesus chases the money changers—with their tables and coins and
animals– out of the temple to their extreme consternation. The temple (God’s house) represented many things including the political and
social identity of the people, not to mention a lucrative market trade.
Our Lord was reinforcing the “zeal” we should all have for his Father’s house.
Moreover, Jesus was neither interested in the political nor financial
ramifications, only the theological one he was making in predicting
his own resurrection.

Taken from the Oct. 26-Nov. 8 2008 Catholic New World

Anuncios Parroquiales
La Dedicación de la Basílica de Letrán
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que
vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí; no convirtáis en un
mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo
que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para
obrar así? Jesús contestó: Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. Los judíos replicaron: Cuarenta y seis años ha costado
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él
hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Jn 2, 13-22

Dedicación de la Basílica de Letrán Año 324
Basílica significa: "Casa del Rey".
En la Iglesia Católica se le da el nombre de Basílica a ciertos templos más
famosos que los demás. Solamente se puede llamar Basílica a aquellos
templos a los cuales el Sumo Pontífice les concede ese honor especial. En
cada país hay algunos.
La primera Basílica que hubo en la religión Católica fue la de Letrán, cuya
consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una
familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue
el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para
construir templos, le regaló al Sumo Pontífice el Palacio Basílica de Letrán,
que el Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre
del año 324.
Esta basílica es la Catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica. En su frontis tiene esta leyenda: "Madre y Cabeza de toda las iglesias de la ciudad y del mundo".
Se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando fue nuevamente
consagrada, en el año 787, una imagen del Divino Salvador, al ser golpeada por un judío, derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso ese
nuevo nombre.
Se llama también Basílica de San Juan (de Letrán) porque tienen dos capillas dedicadas la una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista,
y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan.
Durante mil años, desde el año 324 hasta el 1400 (época en que los Papas
se fueron a vivir a Avignon, en Francia), la casa contigua a la Basílica y que
se llamó "Palacio de Letrán", fue la residencia de los Pontífices, y allí se
celebraron cinco Concilios (o reuniones de los obispos de todo el mundo).
En este palacio se celebró en 1929 el tratado de paz entre el Vaticano y el
gobierno de Italia (Tratado de Letrán). Cuando los Papas volvieron de Avignon, se trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora en el Palacio de Letrán vive el
Vicario de Roma, o sea el Cardenal al cual el Sumo Pontífice encarga de
gobernar la Iglesia de esa ciudad.
La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos.
Y aunque ha sido destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de
nuevo, y la construcción actual es muy hermosa.
San Agustín recomienda: "Cuando recordemos la Consagración de un
templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: ‘Cada uno de nosotros
somos un templo del Espíritu Santo’. Ojalá conservemos nuestra alma bella
y limpia, como le agrada a Dios que sean sus templos santos. Así vivirá
contento el Espíritu Santo en nuestra alma".

Baile Familiar
El Comité Guadalupano les invita a su Baile Familiar que se llevara acabo el Sábado 15 de Noviembre en el Centro Social (5000 W 31st St.). Los
boletos cuestan $15 y se estarán vendiendo después de misa afuera. Las puertas abren a las 7pm.

9 de Noviembre de 2008
FUNDACIÓN DE LOS MISIONEROS
REDENTORISTAS
El 9 de noviembre de 1732, en Scala (Italia), san
Alfonso de Liguori fundó la Congregación del
Santísimo Redentor para seguir el ejemplo de Nuestro
Salvador Jesucristo, anunciando la Buena Nueva a los pobres. Tenía
entonces 36 años. Su vida se convirtió en una misión continua y en un
servicio a los más abandonados. La Congregación fue aprobada por
Benedicto XIV el 25 de febrero de 1749. Los Misioneros redentoristas
continúan el carisma de Alfonso en la Iglesia y en la sociedad. Los
Redentoristas viven en comunidades misioneras, siempre se muestran
acogedores y entregados a la oración como Maria de Nazareth. A través
de misiones, de retiros, del ministerio parroquial, del apostolado
ecuménico, del ministerio de la reconciliación y con la enseñanza de la
teología moral, proclaman el amor de Dios nuestro Padre que, en
Jesús, "ha vivido entre nosotros" para convertirse en profunda
misericordia y en Palabra de Vida que nutre el corazón humano y da
sentido a la vida a fin de que se viva en la máxima libertad y en
solidaridad con los demás. Y así como Alfonso, también los
Redentoristas practican una clara opción por los pobres, afirmando su
dignidad y su grandeza ante Dios, convencidos de que la Buena Nueva
del Señor se dirige a ellos de modo especial. Hoy, los Redentoristas
son alrededor de 5.500; trabajan en 77 países de los cinco continentes,
ayudados por muchos hombres y mujeres que colaboran en su misión;
todos juntos forman la gran Familia redentorista. "Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro" es el icono misionero de la Congregación.
Además de san Alfonso, han sido canonizados otros tres Redentoristas:
san Gerardo Majella, san Clemente Hofbauer y san Juan Neumann.
Otros nueve Redentoristas han sido beatificados: Gennaro Sarnelli,
Pedro Donders, Kaspar Stanggassinger, Francis X. Seelos, Dominick
Methodius Trcka, Vasil Velychkovskyj, Nicoás Charnetskyj, Zenon
Kovalyk e Ivan Ziayk.
Abre tu Corazón
Retiro Espiritual de Discernimiento de Vida y Vocación
¿A que estas llamado en tu Vida?
¿Qué pide Cristo de ti?
¿Quiénes?
Jóvenes varones de 18-35 años
¿Cuándo?
Viernes 14 (6:00p.m.) 15-16 de Noviembre 2008
¿Dónde?
Casa Jesús 750 N. Wabash (Aun lado de la Catedral)
Mas Información llama a:
P. Alejandro Garrido (312) 640-1065 Ext. 11

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 como vengan
a mi” (Lucas 18, 16 )
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 15 de Noviembre de 2008. por la mañana (de 8.00 a 10.00 a.m.). En este día
primero nos reunimos en la iglesia para celebrar la Misa. Invitamos a
todos los alumnos para que traigan a esta Misa la comida en latas por el
día de Thanksgiving.

Ogłoszenia Parafialne
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów
oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego
Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W
odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał
im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech
dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi:
Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego
ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które
wyrzekł Jezus.
J 2,13-22

W miesiącu Listopadzie w każdą niedzielę przed
Mszą św. o godzinie 10:00AM jest odmawiany Różaniec święty z Wypominkami za naszych zmarłych.
Rocznica poświęcenia
bazyliki laterańskiej
9 listopada
Wiele osób sądzi, że najważniejszym
kościołem papieskim jest bazylika św.
Piotra na Watykanie. To jednak nieprawda. Bazylika świętego Jana na
Laterania odegrała doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, przypominający moment
jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech Bazylik Większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn
Wielki pałac ten podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży. Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne
wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św.
Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą
katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży.
Jej poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I 9 listopada 324
r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć
soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być
siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na początku
XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do
Watykanu.
Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów
patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy nowo
wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji.
Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: Mater et Caput omnium
Ecclesiarum Urbis et Orbis to znaczy: Matka i Głowa wszystkich
kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie papieże odprawiali Mszę
na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia
się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu papież
odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy.

9 listopada 2008

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris - C.Ss.R.)
powstało jako odpowiedź na wezwanie ze strony Jezusa, skierowane do św. Alfons za pośrednictwem ubogich. Dnia 9 listopada 1732
r., w ukochanym Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa
Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons
Liguori zakłada Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Ma
wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej
opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało
zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.
Misjonarze Redemptoryści kontynuują charyzmat św. Alfonsa w
Kościele i świecie.
Redemptoryści żyją w misyjnej wspólnocie. Poprzez misje, rekolekcje, duszpasterstwo parafialne, apostolat ekumeniczny, posługę w
konfesjonale i nauczanie teologii moralnej, głoszą miłość Boga,
naszego Ojca, która w Jezusie Chrystusie „zamieszkała między
nami”, stając się głębią miłosierdzia, oraz Słowo Życia, które karmi
serce człowieka i nadaje sens życiu; uczą, jak żyć w pełni wolności
i solidarności z innymi. Podobnie, jak św. Alfons, redemptoryści
dokonują opcji na rzecz ubogich, potwierdzając w ten sposób ich
godność i wielkość przed Bogiem oraz wierząc, że Dobra Nowina
naszego Pana jest dla nich szczególnie aktualna.
Dziś jest na świecie ponad 5.500 redemptorystów; pracujących w
77 krajach świata, na 5 kontynentach; są wspierani przez ludzi
świeckich, którzy współpracują w ich misji i tworzą razem rodzinę
redemptorystowską. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy
jest misyjną ikoną zgromadzenia.
Oprócz św. Alfonsa, trzech innych redemptorystów zostało kanonizowanych: św. Gerard Majella, św. Klemens i św. Jan Neumann.
Dziewięciu redemptorystów zostało beatyfikowanych: January Sarnelli, Peter Donders, Kaspar Stanggassinger, Francis Xavier Seelos, Dominick Methodius Trcka, Vasyl Velychkovskyi, Zynoviy
Kovalyk, Mykolay Charnetskyi e Ivan Ziatyk.

Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w
okresie od 1945 do 1989
roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie
święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989,
ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od
tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym
świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem
wolnym od pracy.
Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa
Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.
Zapraszamy dnia 11 listopada na Mszę św. dziękczynną
o godzinie 7:00PM do naszego kościoła

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kolacja Wigilijna w naszej parafii
Gratulacje! Gratulacje!
Gratulacje!
odbędzie się w Niedziele 7 grudnia 2008
Patrycja wiek 8 lat, która śpiewa
w Social Center
w naszym Chórku Dziecięcym
przy 31st Street and 50th Avenue,
zdobyła 1-szą nagrodę „Złotą
Cicero, IL. 60638.
Nutę” w kategorii solistów, reKolacja wigilijna rozpocznie się
prezentując naszą parafię na FeMszą
Święta o godzinie 11:00 rano.
stiwalu Piosenki Religijnej w dniu 26 października 2008.
Cena biletów: dorośli - $25.00, dzieci (od 3 do 12 lat) Także Nicole Chowaniec i Kinga Toczydłowski, które
$10.00, po więcej informacji prosimy dzwonić do Mrs.
też śpiewają w naszym chórku, zdobyły 1-sze miejsce
Teresa Zaworski (708-656-0425). Bilety można nabyć
śpiewając z Chórkiem „Słoneczka”
przy wyjściu z kościoła lub w biurze parafialnym w
Gratulujemy i dziękujemy za godnie reprezentowanie naszej paragodzinach urzędowania.
fii. Serdecznie dziękujemy P. WiTakże można nabyć losy loterii wigilijnej które znajdują
toldowi Socha za czas i talent któsię w parafialnym biuletynie. Cena jednego losu wynosi
rym się dzieli z młodymi talenta$1, pięciu $5. Losy wraz z pieniędzmi prosimy włożyć do
mi.
koperty i wrzucić wraz z niedzielną kolektą.

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.

