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

Our Lord Jesus Christ the King of the Universe
November 23, 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 28, Friday, weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

November 23, Our Lord Jesus Christ the King
7:30 †Richard Pusateri (friend)
†Joyce Malinek (Clara & Frances Zima)
9:00 Intention of St. Mary’s Choir
10:30 O Boże Bł. dla Marii i Stanisława w 10 rocz. ślubu.
Ku czci Chrystusa Króla od Straży Honorowej Najśw.
Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca
Maryi przy parafii Św. Daniela
O Powrót do zdrowia dla Wiesław Chowaniec
†Halina & Stanley Czykier
†Weronika Klepacz (Maria Staszko)
†Feliks Nowakowski (family)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Bolesław Krzak
†Zofia Stankiewicz z domu Banachowska (1 rocz. śm.)
†Halina i Jerzy Jarzębowicz
†Anna de Perez
†Jan Chryc
†Józef Piejko
†Czesław i syn Czesław Sutor
†Anna I Stanisław Ceremuga
12:30 Presentación de 3 años de Yanelly Solís
†Adolfo Gonzalez (Irma González)
†Rosa Penalver (Irma González)
†Octavio Arroyo (cumpleaños)
†Cuca Guerrero (familia Solis-Robles)
†Nicolas Robles (familia Solis-Robles)
†Erick Laguna & Miguel Flores (familia Laguna)
5:00 †Luis Tomas Casas (mamá y hermanas)
7:00 Za parafian
November 24, Monday, Andrew Dung-Lac Pirest, martyr and
companions
7:00 †Holy Souls in the book of Remembrance
8:00 †Anne Stachnik (family)
November 25, Tuesday Catherine of Alexandria, virgin, martyr
7:00 Parishioners
8:00 †Clara Beckman (niece)
November 26, Wednesday Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
11:00 School Children Thanksgiving Service
7PM El Circulo de Oración
November 27, Thursday, USA Thanksging Day
9:00 Blessings for Fr. Radek on his 17th anniversary of
ordination

November 29, Saturday, Weekday
8:00 Parishioners
1:00 Wedding Mass: Linda M. Golan & James F. Ritchie
3:00 Quinceañera: Melissa Flores
5:00 †Steve & Josoephine Heklowski (Frances & Clara
Zima)
†Marie Zalesiak (Brasic family)
†Mary Jo Wojtowicz (Bob Scamidt & family)
†Frances Morales (family)
November 30, First Sunday of Advent
7:30 Parishioners
9:00 †Joyce Malinek (Spike & Ceil Pawlowski)
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Feliks Nowakowski (family)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Renata Domalik
12:30 Por los feligreses
5PM Por los feligreses
7PM Za parafian

Lector Schedule
November 29, 2008
5pm Martha Stolarski, Sr. Magdalene
November 30 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Andrzej Szudziński, Jarek Szyszlak
12:30 Juan Ridriguez, Linda Ramirez
Javier Sanchez, Maria Rodriguez
5:00 Linda Ramirez, Martha Brito
Humberto Tellez, Enrique Garcia
Eucharistic Ministers
November 29, 2008
5pm Larry Napoletano, Mary Vittorio
November 30, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Myra Rodriguez, Christine Zaragoza,
Georgia Czarnecki, Rafael Ayala
10:30 Waldemar Lipka
12:30 Juana Salas, Linda Ramirez, Olivia Ortiz
5:00 Margarita Morales, Guadalupe Gutierrez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between…
III. Linda M. Golan & James F. Ritchie

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection November 16, 2008
11/15

5:00PM

$766.00

11/16

7:30AM

$275.00

9:00AM $1,089.00

On Thanksgiving Day, November 27th, our
pastor, Fr. Radek, will have every reason
to give Thanks! He will celebrate his 17th
anniversary of Ordination as a Redemptorist priest. May the Lord bless you, Father,
guide you, and keep you out of harm’s
way! A very Happy Anniversary to you, Fr.
Radek!

There are just two weeks left to purchase
tickets for Wigilia 2008. Committee members are selling tickets in the vestibule of the
church. Tickets can also be purchased at
the parish rectory. Tickets are $25 per adult
and $10 for children 12 yrs. & younger
The drawing for the Split-the-Pot raffle tickets will take place
at the Wigilia. Winner not be present
Donated Raffle Prizes are needed for the Raffle that will be
held at the Wigilia celebration. Please bring prizes to the parish rectory during office hours...9AM-5PM. Your help will be
much appreciated.
There have been inquiries about the menu to be served at
the Wigilia. The dinner will be catered by Kasia’s Deli. The
menu will consist of the following:
► Cream of mushroom soup
► Oven roasted chicken
► Polish sausage and sauerkraut
► Filet of cod
► Pierogi
► Potato dumplings
► Cucumbers in sour cream
► Assorted pastries
► Wine is included with the dinner
All proceeds of the Wigilia will benefit our parish. Come and
enjoy a delightful day with your family and friends!
Parents of Religious Education (CCD) students...Please mark your calendars... the dates
for the next two Religious Education classes are
December 6th and December 13th. Classes
begin at 8AM and dismissal is at 10AM.

ETERNAL REST………………………
Stanley Czykier
May God Who called you, take you
home!

10:30AM $1,604,00
12:30PM $1,204.18
5:00PM

$456.00

7:00 PM

$258.00

TOTAL $5,652.18
Children’s Collection: $159.70

“Amen, I say to you, what you did not do for
one of these least ones, you did not do for me.”
Matthew 25:46.

In today’s readings we see that Jesus is the
Good Shepherd who will care for us in our time
of need. However, our relationship with Jesus
should not be all take and no give. We, in turn, are expected to care for one another just as Jesus cares for us.

Next Weekend, Nov. 22/23, the 2nd collection will be taken
up for the Catholic Campaign for Human Development.

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 Korvisz
Lillian Krueger

Virgie Lauth
Lucille Patula
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

St. Mary’s Parish News
Through the combined efforts of the school
children, their families, our teachers and our
parish family, we were able to pack 25 large
boxes with food items, toiletries, CD’s, tapes
and much more, for our men and women
serving in the Armed Forces. On November
12th, the day after Veteran’s Day, OPERATION CARE PACKAGE, picked up all of our
boxes. They will fill Christmas stockings with
the donated items. These will be shipped abroad and will be
distributed to our troops. Our soldiers will, no doubt, feel appreciated and supported because of our efforts. Our students were
also touched by this project as they felt a sense of pride in helping and they learned a lesson in patriotism. We extend a heartfelt THANK YOU to all of our parishioners who supported us
and contributed in any way to the success of this project.
Members of the Hispanic Ministry of our
parish will be selling $1.00 raffle tickets in the
vestibule of the church on two Sundays, November 23rd and November 30th. Funds
raised will be used to help defray the cost of
the festivities that will be held on the feast of
Our Lady of Guadalupe..
The Grand Prize will be a Wii electronic game and there will
be many more prizes to be won!.
The raffle will be held after the 7PM Mass at the Social Center
on the Feast of Our Lady of Guadalupe, Friday, December 12th.
The Christmas season will soon be upon
us! Since 1973, St. Mary’s Choir members
have provided Christmas wafers (Opłatki)
for our parishioners to include in their holiday plans. What are Opłatki? In the centuries-old Polish tradition, wafers are distributed at the evening meal on Christmas Eve. Small pieces of the
wafer are broken off while exchanging wishes of good heath,
love, forgiveness, and blessings. This sharing of the Christmas
wafer is a beautiful reminder of the importance of God and family. Beginning his weekend, a Choir member will be in the vestibule of the Church to help with your Opłatki selections: packages of 4 for a $2 donation, small indiviual packages are 75
cents each or 3/$2.00. You don’t have to be of Polish descent to
share in his lovely custom.

Pilgrimage to the Holy Land
Fully escorted tour with English speaking guide, from
November 9 to19, 2009. Included are: r/t air from Chicago, deluxe motor coach and 1st class hotels throughout, breakfast and dinner daily, Mass at a different holy
site each day. Visit Galilee, Jerusalem, Nazareth, etc.
Cost is $2,995 pp/dbl. Call 630-628-0900, x109 or
email Fr. Doug Hauber at HolyLand2009@yahoo.com.

November 23, 2008
FEAST OF CHRIST THE KING
1st Reading: “I myself will be the
shepherd of my sheep, and I will
make them lie down, says the Lord
God. I will seek the lost and I will
bring back the strayed, and I will
bind up the crippled, and I will
strengthen the weak, and the fat and
the strong I will watch over.; I will
feed them in justice” (Ez 34:15-16)

The ideal king for the Jews would
embody the best characteristics of the pastoral shepherd: He
knew and loved his sheep dearly; he kept them together and
protected them; he assisted them in times of crisis and need.
Many of the Hebrews blamed the weak and intellectual leadership of their kings for the predicament they found themselves in
as exiles. And so, feeling that they were scattered, strayed, sick,
injured and in desperate need of rescue, they turned to a Messiah, a Good Shepherd.
2nd Reading: “For as in Adam all die, so also in Christ shall all
be made alive. But each in his own order;: Christ the first fruits,
then at his coming those who belong to Christ. Then comes the
end, when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power: (lCor 15:2224)

Unlike the first reading which focused on Israel’s political enemy, Paul discusses with the church at Corinth our true spiritual
enemies—sin and death—which are both defeated through the
saving action of Jesus Christ.
The idea of resurrection was a difficult concept for both Jews
and Gentiles to comprehend—much less to accept. Yet using
harvest imagery of the first fruits, Paul assures the early followers that they too will share in the resurrection at the end of time
when Christ the King assumes his place of glory.
Gospel: ”When the Son of man comes in his glory, and all the
angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before
him will be gathered all the nations, and he will separate them
one from another as a shepherd separates the sheep from the
goats. (Mt. 25:31-32)

Besides the shepherd’s role described in today’s first reading,
Matthew portrays the shepherd here as judge. Sympathetic to
the neglected, the hungry, homeless, naked, lonely, Christ rewards those who respond to shelter, clothes and companionship.
Jesus identifies with the downtrodden here (“What you did for
one of these least ones, you did it for me”) and exacts an unrelenting and final punishment for the goats’ sins of omission. The
implication is that Christ’s kingship is founded in the service and
the loving care we extend to our fellow brothers and sisters.

Taken from the Catholic New World, Nov. 9-22, 2008

Anuncios Parroquiales
Jesucristo, Rey del Universo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando
venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y
serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas
de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las
cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su
derecha: "Venid vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para vosotros desde la
creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor,
¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o
con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?;
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez
que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de
su izquierda: "Apartaos de mi, malditos, id al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y
no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y
en la cárcel y no me visitasteis." Entonces también
éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo
o en la cárcel, y no te asistimos?" Y él replicará: "Os
aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de
éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y
éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Mt 25, 31-46

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 Dice Jesús:“Dejad que los niños
de servir a Dios y donar un poco vengan a mi” (Lucas 18, 16 )
de tu tiempo, necesitamos de tu ayuda como 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 6 y 13 de Diciembre de 2008. por la
mañana (de 8.00 a 10.00 a.m.).

23 de Noviembre de 2008
Nuestro Párroco, Padre Radek
Jaszczuk estará celebrando su aniversario de Ordenación Sacerdotal el
día lunes 27 de Noviembre de 2008.
Encomendemos a Padre Radek en
nuestras oraciones, pidiendo la bendición para su servicio sacerdotal.
Jesucristo es el Señor y el Rey del Universo. Este domingo, último del ciclo
litúrgico, pone ante nuestra mirada y
ofrece a nuestra meditación a Cristo
Rey y Señor de la historia y del tiempo.
El evangelio nos presenta la venida
definitiva del Hijo del Hombre que viene para separar a unos de otros, como
un pastor separa a las ovejas de las cabras. El criterio que seguirá el Señor en este día terrible, será el
criterio del amor: porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber... Ellos, los
que hayan practicado el amor a Cristo y a sus semejantes irán a la vida eterna; los otros, al castigo eterno (Ev). Sí, “al atardecer nos juzgarán del amor”.

Invitamos cordialmente a participar en
la Novena de Virgen de Guadalupe. La
novena empezara el día 3 de diciembre
y va a terminar con la Fiesta de la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre. Cada día de la novena vamos a
rezar el rosario y celebrar la Misa con
el sermón. Para esta novena fue invitado P. Mario
Furca - Misionero Redentorista de Perth Amboy,
USA.
Día de Dar Gracias
22 de Noviembre
Habrá un a Misa el jueves 23 de Noviembre a las 9:00 AM para celebrar el Día de
Dar Gracias. Pedimos a todos Ustedes
que traigan una lata de comida que no se
eche a perder tales como: vegetales, frutas, arroz y frijoles leche en polvo. Les pedimos a todos que den estas
ofrendas en la misa de 9:00 A.M. Si no puede traer una
lata, donación monetaria es también agradecida.

Segunda Colecta
Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD)
CCHD apoya organizaciones que:
- Disminuyen la violencia juvenil
- Incrementan acceso a viviendas de precios moderados
- Defienden derechos de ancianos, trabajadores inmigrantes y personas discapacitadas.
Por favor sea generoso (a) en la colecta de este fin de la
semana.

Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata
Jesus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,
a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a
kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król
do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i
przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie:
Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim,
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy
Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z
tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I
pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego.
Mt 25,31-46

Pamiętajmy w modlitwie
Dnia 27 listopada O. Radek Jaszczuk
obchodzi rocznicę swoich Świeceń Kapłańskich. Polecajmy w naszych modlitwach służbę kapłańską Ojca Proboszcza Radka. Szczęść Boże Ojcze Radku
W miesiącu Listopadzie w każdą niedzielę
przed Mszą św. o godzinie 10:00AM jest odmawiany Różaniec święty z Wypominkami za
naszych zmarłych.

23 listopada 2008
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas
Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku
jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich
kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.
Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę
roku liturgicznego.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś
dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z
tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył
świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest
czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy
ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.
Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił
nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!
LG T. IV
Święto Dziękczynienia
Wszyscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych wiedzą, że ”Thanksgiving Day”
jest to Święto Dziękczynienia. Przypada
ono w tym roku w czwartek 27-go listopada. Z tej okazji celebrowana będzie w naszym kościele jedna uroczysta Msza św. o
godz. 9-ej z rana. Prosimy wszystkich o przyniesienie konserwowanej żywności, którą będziemy składać przed ołtarzem przed
złożeniem darów. Żywność tę później będziemy rozdzielać dla
ubogich.

Generał Zakonu
Św. Pawła Pierwszego Pustelnika
Częstochowa– Jasna Góra 2008.10.26
Wyróżnienie dla Witold Socha
Za wybitny wkład i wyróżniającą się pracę
wśród dzieci i młodzieży oraz pełną Bożej
Miłości służbę przy parafiach polonijnych.
Niech Matka Boża Jasnogórska otacza swą
przemożna opieką i wyprasza wszelkie
łaski u swego Boskiego Syna
O. Izydor Matuszewski
Generał Zakonu Paulinów
Kolekta wspierająca Katolicką Kampanię na
Rzecz Rozwoju Człowieka
W tę niedzielę we wszystkich kościołach w
naszej Archidiecezji będzie zbierana druga
kolekta na rzecz w/w inicjatywy. Nasz
wkład finansowy stanowi potężne narzędzie
w rękach osób ubogich umożliwiając im
osiągnięcie godnego życia i budowania już
dzisiaj na Ziemi, Bożego Królestwa Pokoju i
Sprawiedliwości. Bóg zapłać za Wasze wsparcie i miłość.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Kolacja Wigilijna w naszej parafii
odbędzie się w Niedziele 7 grudnia 2008
w Social Center
przy 31st Street and 50th Avenue,
Cicero, IL. 60638.
Kolacja wigilijna rozpocznie się
Mszą Święta o godzinie 11:00 rano.
Cena biletów: dorośli - $25.00, dzieci (od 3 do 12 lat) $10.00, po więcej informacji prosimy dzwonić do Mrs.
Teresa Zaworski (708-656-0425). Bilety można nabyć
przy wyjściu z kościoła lub w biurze parafialnym w
godzinach urzędowania.
Także można nabyć losy loterii wigilijnej które znajdują
się w parafialnym biuletynie. Cena jednego losu wynosi
$1, pięciu $5. Losy wraz z pieniędzmi prosimy włożyć do
koperty i wrzucić wraz z niedzielną kolektą.

Kartki Świąteczne
Gorąco zapraszamy do nabywania przepięknych kartek świątecznych z okazji nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia. Kartki można
kupić u Pana Andrzeja przy wyjściu z kościoła.
Opłatki
Na naszym wigilijnym stole nie może zabraknąć tradycyjnego, polskiego, opłatka.
Tradycja ta wpisana jest bardzo głęboko w
naszą kulturę, historię i sposób przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Opłatki można nabyć przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy Świętej.

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.

