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

Third Sunday in Ordinary Time
January 25, 2009
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

January, 25, Third Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Frank & Louise Balla (family)
†Eugene G. Cross (family)
10:30 O Boże błogosławieństwo dla Józef Bafia w 50
rocznicę urodzin
O Boże bł. dla Jan Kulak z okazji urodzin
O Boże bł. dla Nikol Chowaniec i Elżbieta Chowaniec z okazji urodzin
†Halina & Stanley Czykier
†Henryk Grześnikowski
12:30 †Dario Lopez (5º aniversario, su esposa e hijos)
†Natialia Rocha (1er aniversario, su hija y nietos)
5:00 Por los feligreses
7:00 Za Parafian
January 26, Monday, Timothy & Titus, bishops
7:00 †Shirley Marie Rutkowski
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
January 27, Tuesday, Angela Merici, virgin
7:00 †Mary Supol (Delores Mares)
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
January 28, Wednesday, Thomas Aquinas, priest & doctor
7:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
January 29, Thursday, Weekday
7:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
January 30, Friday, Weekday
7:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
January 31, Saturday,
8:00 †Holy Souls in Book of Remembrance
5:00 †Joseph & Louise Piznarski (Martha & family)
†John & Pauline Regule (Lottie Smulter)

Iskierki Parafialne

February 1, Fourth Sunday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
9:00 †Eugene G. Cross (family)
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Henryk Grześnikowski
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
7:00 Za parafian

Lector Schedule
January 31, 2009
5:00 Martha Stolarski, Sr. Magdalene
February 1, 2009
7:30 John Kociolko
9:00
10:30 Andrzej Szudziński, Danuta Landt
12:30 Juana Salas, Aldo Ibarra,
Linda Ramirez, Roberto Pasillas
5PM Griselda Avitia, Rene Aviña
Enrique Garcia, Martha Brito

Eucharistic Ministers
January 31, 2009
5:00 Jean Yunker, Joanne Napoletano
February 1, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 Myra Rodriguez, Christine Zaragoza
Rafael Ayala, John Kulaga
10:30 Waldemar Lipka
12:30 Alejandra Báez, Margarita Morales,
Martin Duran
5:00 Guadalupe Gutiérrez, José Gutiérrez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between….
II. Anna B. Lassak & Edward J. Morana
I. Rita Michelle Tarullo & Mark Stanley Kulaga

We welcome in Baptism…..
Jakub Pawlikowski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: 01-18-2009

Catholic Schools around the nation are
celebrating Catholic Schools Week
during the last week in January: Jan.
25 -3 1. Th i s ye ars th em e is:
“CATHOLIC SCHOOLS CELEBRATE
SERVICE.” The logo for the observance shows hands reaching out and
surrounding a globe. The “t” in the word
“celebrate” is formed as a cross. Service is nothing new for Catholic school
students. It is part of their mission. In
Catholic schools students are taught to be good Christians and
good Catholics an good Citizens. Catholic school teachers know
that they have succeeded in this mission when students who
graduate go into the world and are willing to help others. “Civil”
engagement is a hallmark of Catholic education. The majority of
elementary and secondary Catholic schools participate in service project ranging from collecting food for needy and rebuilding school in the hurricane-torn Gulf.
Schools typically celebrate Catholic Schools Week with
Masses, Open Houses and special activities for the students,
faculty, families and the parish community.
Our school will hold an OPEN HOUSE after the 5pm Mass.
Everyone is invited to visit the school to view students’ projects.
Events during Catholic School Week at St. Mary of Czestochowa School also include some special prayer services on
Wednesday, January 28th. Parents are families are invited to
join grades 1 through 4 at 9:00am to 9:30am and Grades 5
through 8 from 1:45pm to 2:15 pm in the church as they honor
our Lord during Eucharistic Adoration. At the end of the week, a
parent committee has put together a Family Valentine Dance at
the Social Center from 6pm to 11pm. For more information,
please call the school office at 7080-656-5010, Ext. 56.
. The following students graduated from St. Mary
of Czestochowa and have achieved Honor Roll
Status:
St. Joseph High School:
“B” Honor Roll Phillip Zengri
“B” Honor Roll Angelica De Los Reyes
St. Rita of Casia High School:
“A” Honor Roll Jose Calles
Congratulations! We are very proud of you and encourage you
to keep up your great work!
The next Religious Education Class will be held on Saturday,
February 7, 2009. Students are to come to class as usual at
8:00 AM. Dismissal is at 10:00 AM

01/17

5:00PM

$355.00

01/18

7:30AM

$314.00

9:00AM $1227.00
10:30AM $1360.00
12:30PM $1097.88
5:00PM

$424.00

7:00 PM

$348.00

TOTAL $5125.88
Children´s collection
Church in Latin America

$53.00
$1,203

“Come after me, and I will make you fishers of
men.”(Mark 1:17)
Jesus’ call to “come after me” is a call to all Christians.
Jesus asks us all to help Him in His work. By being good
stewards, we, too, can help bring others closer to God.
Eternal Rest…………………….
Gertrude Mostowski
May God Who called you, take you
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Sylvia Bilek
Maria de Jesus Bolanos
Loretta Bolociuch
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Annette Havel
Rose Herbik
Justine Hranicka
Nilene Kolbuck
Virgie Lauth
Lucille Patula
Benigno Rodriguez

Hermilinda Ruiz
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Dorothy Tabor
Dorothy Tetlak
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula

St. Mary’s Parish News
ANNUAL CATHOLIC APPEAL…do
all for the glory of God.
Our Catholic faith provides the
foundation of our lives here on earth
and offers us eternal rewards in
heaven. To ensure that our faith
community in the Archdiocese of
Chicago remains strong, Cardinal
George is appealing to members of
our Catholic family to support the 2009 Annual Catholic Appeal.
Hard times can isolate us or they can bring us together to give
glory to God. The Annual Catholic Appeal is one way of working
for the glory of God. It brings us out of isolation into community
with all those whom God loves.
The Archdiocese of Chicago conducts an annual campaign
(as is the case in most dioceses in the United States), to help
fund the work of its departments, agencies, ministries, offices
and other services. Without such campaigns, the training, ministry, education and administrative services provided by the Archdiocese would have to be funded almost totally through “taxing”
the parishes. While direct contributions made to annual appeals
do not come out of parish income, a higher tax would. This
would cripple parishes economically.
The Annual Catholic Appeal provides and opportunity to reflect upon the fact that every Catholic is part of a local Church
and of the Universal Church. Every time we say the Creed, we
reaffirm the fact that we are members of the “One, Holy, Catholic and Apostolic Church.” However, often people do not reflect
on the meaning of these words.
The Annual Catholic Appeal will begin on Sunday, February
22nd.
Since we are one community of believers, members of all parish communities throughout the Archdiocese of Chicago are
asked to give to this campaign.
The Appeal Committee is presently busy assembling all of the
materials to be distributed during the 2009 Campaign.

The Archdiocese of Chicago is sponsoring the 2009 Parish
Leadership/Evangelization Day: UNITY IN DIVERSITY—THE
CHURCH SPEAKS TO THE WORLD.
This event will be held on Saturday, February 7, 2009 at
Maria High School located at 6727 S. California in Chicago,
IL.
The purpose of the day is to give parish leaders an opportunity to celebrate their diversity as they learn, worship, and
unite in the message of Christ.
Over 90 workshops will be held to help parish leaders build
vibrant communities of faith. A luncheon dialog with Cardinal
Francis George will also be a feature of the day. The Keynote
speaker is HECTOR ANTONIO MOLINA JR., founding director of the Office of the New Evangelization in St. Louis.
Anyone who is active or interested in becoming more active
in their church should attend the event.
For information and registration please call at (312-751-8364

January 25, 2009
THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
1st Reading: Jonah 3:1-5, 10

“So Jonah made ready and went to Nineveh, according to the Lord’s bidding. Now
Nineveh was an enormously large city; it
took three days to go through it” (Jon

3:3). The theme of this week’s readings
seems to be, “acceptance of God’s Word
radically changes one’s life.” This post-exile short story is a tale
about a reluctant prophet whom God has decided to send to
Nineveh.
At first he is hesitant about preaching the Word of God to the
people. The crowds, however, hear Jonah’s barely audible mutterings about repentance. The king proclaims a fast, many of
the people repent and seek forgiveness; a city of 120,000 has
been converted! God uses, at times, the most unlikely persons
in the most unexpected places to carry his message.
2nd Reading: 1 Corinthians, 7:29-31

“I tell you, brothers and sisters, the time is running out...For the
world in its present form is passing away” (1 Cor 7:29,31)

“Parousia” means the end of time for the early Christians—a
time both of fulfillment and reward as well a time of reckoning
and accountability. With this in mind, therefore, the way I spend
my present daily life takes on a new perspective. There is now a
sense of urgency to hear God’s Word and to do the work of the
Lord. Nothing should stand in the way—neither marriage nor
commerce nor personal matters.
Gospel: Mark 1:1-14-20

“As Jesus passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his
brother Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen. He said to them, ‘Come after me and I will make you fishers of men.’ Then they abandoned their nets and followed
him.” (Mk 1:16-18)
That same sense of urgency is evident there in the apostles
Simon and Andrew and then James and John Zebedee who
leave their fishermen’s nets behind to follow Christ. Notice that
Jesus’ ministry follows immediately on the Baptist’s arrest.
John’s message about the coming of the kingdom that calls
each one of us to repentance and conversion of heart is now
taken up by Christ as he assembles his ‘ministry team.’ Following Jesus demands much more than a new perspective on life;
however, it demands a radical renunciation of one’s former life
and total dedication to Christ and the kingdom.

Taken from the Catholic New World, Jan 18-31.

MARRIAGE ENCOUNTER WEEKEND
“I tell you, brothers and sisters, the time is running out.” Time
passes so swiftly. Soon there will no more time to enrich our
marriage. Now is the time to act. The Worldwide Marriage Encounter Weekends are Feb. 27-Mar. 1; May 1-3, June 5-7, Sept.
11-13, Nov. 6-8, Dec. 4-6. For info: www.wwmechicago-gary.org
or call Kris at (800) 442-3554.

Anuncios Parroquiales
III Domingo del Tiempo Ordinario
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se
ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios:
convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto
al lado de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el
copo en el lago. Jesús les dijo: Venid conmigo y os
haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la
barca con los jornaleros y se marcharon con él.
Mc 1, 14-20
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?
Febrero 6-8, 2009 (Viernes a Domingo)
¿Dónde?
Casa Jesús 750 N. Wabash (A un lado de la Catedral)
Mas Información llama a:
P. Alejandro Garrido
(312) 640-1065 Ext. 11

CONOCE TUS DERECHOS
COMO INMIGRANTE
Y
ESTARAS MEJOR PROTEGIDO
El Fondo México-Americano para la Defensa Legal
y la Educación (MALDEF)
y Instituto del Progreso Latino
con Interfaith Leadership Project presentan:
Taller
"Conozca Sus Derechos"
y Consejería Legal Gratuita
Miércoles, 28 de Enero 2009 - 6:45 p.m.
Iglesia San Antonio (En el salón parroquial)
1510S.49th Court, Cicero IL
INSTITUTO DEL. PROGRESO LATINO
Para más información, llamar a Arturo González 708652-7711 ext.5
Las personas registradas en nuestra parroquia pueden pedir la información
cuanto han aportado en el año 2008 para
disminuir sus impuestos. Por favor ponga se en contacto con la rectoría. (708) 652 0948 ext 20

25 de Enero de 2009
Santo Tomás de Aquino - 28 de Enero
Nació en Roccasecca, cerca de Aquino, Nápoles. El
hijo menor de 12 hijos del Conde Landulf de Aquino.
Sus primeros estudios fueron con los benedictinos en
Montecassino, cerca del castillo de sus padres.
Continúa por cinco años en la Universidad de Nápoles.
Allí supera a todos sus compañeros y se demuestra su
portentosa inteligencia. Conoce a los Padres Dominicos
(comunidad recién fundada) y entra con ellos pero su
familia se opone. Trata de huir hacia Alemania, pero por el camino lo
sorprenden sus hermanos, lo apresan en el castillo de Rocaseca por
dos años. Aprovecha el tiempo en la cárcel estudiando la Biblia y la
teología.
Los hermanos, al ver que no logran convencerle contra su vocación, le
envían a una mujer de mala vida para que lo haga pecar. Tomás la
confronta con un tizón encendido y la amenaza con quemarle el rostro
si se atreve a acercársele. La mujer huyó espantada.
Después de su liberación, Tomas fue enviado a Colonia, Alemania,
donde estudió bajo el Padre Dominico San Alberto Magno. Los compañeros al, ver a Tomás tan robusto y silencioso, lo tomaron por tonto, por
lo que le pusieron como apodo: "El buey mudo". Pero un día, uno de
sus compañeros leyó los apuntes de este joven estudiante y se los
presentó a San Alberto. Al leerlos, este les dijo a los estudiantes:
"Ustedes lo llaman el buey mudo. Pero este buey llenará un día con sus
mugidos el mundo entero". Mas aun que su sabiduría destacaba su
devoción. Pasaba horas en oración y tenía un profundo amor a la Eucaristía.
Recibió el doctorado de teología en la Universidad de París y a los 27
años es maestro en París (1252-1260). En 1259 el Papa lo llama a Italia
donde por siete años recorre el país predicando y enseñando. En Orvieto (1261-1264), en Roma (1265-1267), en Viterbo (1268), en París
(1269-1271) y en Nápoles (1272-1274). Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de la Universidad. El rey San Luis lo estima
tanto que lo consulta en todos los asuntos de importancia. En una ocasión, en la Universidad se traba una discusión acerca de la Eucaristía.
Al no lograr ponerse de acuerdo, ambos bandos aceptan recurrir a Tomás para que diga la última palabra. Lo que él dice es aceptado por
todos.
En 4 años escribe su obra más famosa: "La Suma Teológica", obra
maestra de 14 tomos. Fundamentándose en la Sagrada Escritura, la
filosofía, la teología y la doctrina de los santos, explica todas las enseñanzas católicas. La importancia de esta obra es enorme. El Concilio de
Trento contaba con tres libros de consulta principal: la Sagrada Biblia,
los Decretos de los Papas, y la Suma Teológica de Santo Tomás.
Santo Tomás logró introducir la filosofía de Aristóteles en las universidades. Su humildad: Según el santo, el aprendió más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Su secretario Reginaldo
afirmaba que la admirable ciencia de Santo Tomás provenía más de sus
oraciones que de su ingenio. Aun en las más acaloradas discusiones
exponía sus ideas con gran respeto y total calma; jamás se dejó llevar
por la cólera aunque los adversarios lo ofendieran fuertemente. Su lema
en el trato era: "Tratad a los demás como deseáis que los demás os
traten a vosotros".
Amor a la Eucaristía. El Papa le encargó que escribiera los himnos para
la Fiesta Corpus Christi. Así compuso el Pangelingua y el Tantumergo y
varios otros cantos Eucarísticos clásicos.
Habiendo escrito Tomás bellos tratados acerca de Jesús Eucarístico,
Jesús le dijo en visión: "Tomás, has hablado bien de Mi. ¿Qué quieres a
cambio?". Respondió Tomás: "Señor: lo único que yo quiero es amarte,
amarte mucho, y agradarte cada vez más".
Su devoción por la Virgen María era muy grande. En el margen de sus
cuadernos escribía: "Dios te salve María". Compuso un tratado acerca
del Ave María.
El Sumo Pontífice lo envió al Concilio de Lyon, pero enfermó cerca de
Roma y lo recibieron en el monasterio cisterciense de Fosanova. Cuando le llevaron por última vez la Sagrada Comunión exclamó: "Ahora te
recibo a Ti mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en
Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien me profeso
hijo obediente". Allí murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años.
Sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Tolouse un
28 de enero, fecha en la que se celebra su fiesta.
Canonizado en 1323, declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y patrón
de las universidades católicas y centros de estudio en 1880.

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Zwykła
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do
nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego
Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z
najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Mk 1,14-20
Odwiedziny Duszpasterskie
Trwa czas duszpasterskiego odwiedzania rodzin, popularnie
zwany kolędą. Z tej też okazji zachęcamy rodziny do kontaktowania się z wybranym przez siebie kapłanem w celu zaproszenia Go w progi swego domu. Jest to polska tradycja, która ma
na celu bliższe poznanie parafian, ich problemów oraz wspólną
modlitwę z kapłanem w gronie rodziny.
W sprawie ustalenia daty kolędy prosimy o telefoniczny kontakt na numer 708-652-0948 z jednym z wybranych ojców:
O. Zbigniew Pieńkos wew. 26
O. Waldemar Wielądek wew. 27
O. Dariusz Pabiś wew. 29
28 stycznia—Święty Tomasz z Akwinu,
prezbiter i doktor Kościoła
Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko
Akwinu (Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś
była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat, rodzice
oddali go w charakterze oblata do opactwa na Monte
Cassino. Opatrzność wszakże miała inne zamiary
wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym
uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego zakonu
nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat. Spotkało się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z dwuletnim aresztem
domowym, próbowano zmienić jego decyzję; bezskutecznie. Wysłano
nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu dominikanów "wybiła z głowy".
Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do
Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260). Tam przyjął święcenia kapłańskie.
Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali Tomasza do Paryża,
by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem
nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykładał Sentencje Piotra Lombarda
(1253-1255). Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią.
Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.
Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie,
Tomasz po siedmiu latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej
został mianowany kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W latach 12651267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu - w klasztorze św.

25 stycznia 2009
Sabiny w Rzymie. W latach 1267-1268 przebywał w Viterbo jako kaznodzieja papieski.
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego czołowego teologa do Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do Włoch
i wykładał na uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował teologiczne
studium generale dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na miejsce tychże
studiów Neapol.
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny.
Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku 1969 doroczną pamiątkę św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca, w
dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak zawsze w Wielkim Poście.
Dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego przesunęła
wyjątkowo na 28 stycznia - dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w
1369 r.
Wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest
służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz
w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą
należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją
posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z
innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia.
Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że "między uczonymi był największym świętym, a między
świętymi największym uczonym". W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany
tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli
chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać
dziesiątki tomów. Zadziwia przy tym uniwersalizm podejmowanych zagadnień i głębia ich wyjaśnień. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się dać panoramę całej
nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do
najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia
wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do
"Sentencji" Piotra Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Zadziwia w nich uniwersalizm podejmowanych zagadnień, głębia i prostota wyjaśnień, błyskotliwość myśli. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i
w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i
mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w
pokorze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun
podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18
lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4
sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.
W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł,
gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga,
laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego
znakiem jest także Chrystus w aureoli.
Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać informację o ofiarach złożonych w roku 2008 na naszą parafię, w
ten sposób będzie można odpisać tę kwotę od podatku.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej
parafii po Mszy św. o godz.
10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych
do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić
dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten
kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak
również i dzisiaj wychodząc z
kościoła można nabyć nowy
numer Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”. Znajdziemy tam
bardzo ciekawe artykuły na
temat życia kościoła w Polsce
także naszej Archidiecezji.
Czytając ten tygodnik a także
inne
publikacje
np.:
„Różaniec”, „Anioł stróż”, „Rodzina Radia Maryja” pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik”
wydawana przez naszą Archidiecezję Chicago.

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta
de Ofrendas o mandarla por Correo a la Rectoría.

