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

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 8, 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

Iskierki Parafialne
February 14, Saturday, Cyril, monk, & Methodius, bishop
8:00 Parishioners
1:00
Wedding: Anna Barbara Lassak & Edward Jan Morawa
5:00 †Victoria Czykier (M. Bujnowski)
†Marie Zalesiak (sister)

February 8, Fifth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Urszula Pohl (mąż Bronisław)
9:00 †Eugene G. Cross (family)
10:30 O Boże bł. i dzękcz dla Irena i Stanisław Luszewscy w
50-tą rocz. ślubu
†Halina i Stanley Czykier
†Henryk Grześnikowski
†Tadeusz Czuba (3-a rocz. śm.)
†Stefana i Tadeusza Zawistowskich zmarłych w wypadku samochodowym (Ewa Staniszewska z
Rodziną)
†Czesławy Poleckiej (12-a rocz. śm., Ewa Staniszewska
z Rodziną)
†Bogusława i Marek Zaręmba (1-a rocz. śm.)
†Anna Górka (1-a rocz. śm.)
†Franciszek Górka
†Tadeusz Górka
†Kazimierz Matkurski (6-a rocz. śm.)
†Bolesław Piotrowski
†Felicja i Michał Piotrowscy
†Maria i Franciszek Morzy
†Beata i Antoni Zaręmba
†Mirosław Kogut (10-a rocz. śm.)
†Józef Kogut (25-a rocz. śm., syn Krzystof)
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
6:00 Za parafian
February 9, Monday, Weekday
7:00 †Mary Supol (Delores Mares)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 10, Tuesday, Scholastica, virgin
7:00 †Urszula Pohl (3-a rocz. śm., mąż Bronisław)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 11, Wednesday, Our Lady of Lourdes
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Shirley Marie Rutkowski
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
February 12, Thursday, Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:0o0 †Roman Wojcik (birthday, family)
February 13, Friday, Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

February, 15, Sixth Sunday in Ordinary Time
7:30 †John E. Kociolko (son)
9:00 †Eugene G. Cross (family)
10:30 O zdrowie i op. Bożą dla Julianna, Janina Wantuch w 6ą rocz. urodzin.
†Halina i Stanley Czykier
†Roman Klepacz (Rodzina)
†Henryk Grześnikowski
†Tadeusz Czuba (3-a rocz. śm.)
12:30 †Hilario Escobedo y Felipa Arellano (Catalina y familia)
5PM Por los feligreses
7PM Za Parafian

Lector Schedule
February 14, 2009
5:00 Martha Stolarski, Sr. Magdalene
February 15, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Jarek Szyszlak, Arek Topór
12:30 Javie Sanchez, Juana Salas,
Martin Duran, Miriam Campagne
5PM Los Niños
Eucharistic Ministers
February 14, 2009
5:00 Jean Yunker & Larry Napoletano
February 15, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 Myra Rodriguez, Georgia Czarnecki
Christine Zaragoza, John Kulaga
10:30 Waldemar Lipka
12:30 Ma. Cruz Rodriguez, Juana Salas, Javier Hernandez
5:00 Martha Tamayo, Humberto Telles

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between….
III. Rita Michelle Tarullo & Mark Stanley Kulaga

We welcome in Baptism…..
Nicole Maria Stec

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: 02-01-2009
01/31

5:00PM

$489.00

02/01

7:30AM

$583.00

9:00AM

$995.00

The next Religious Education (CCD) class is on
Saturday, February 21, 2009. Classes meet from
8:00 AM to 10 AM.
SACRAMENT MEETINGS FOR PARENTS
Monday, February 9, 2009—6:30 PM in the School Hall—a mandatory meeting will be held for all children that will receive the
Sacrament of Confirmation.
**************
Parents of First Communion students must attend either of the
following two meetings:
Wednesday, February 11, 2009—6:30 PM in the School Hall—
information at this meeting will be presented in the English language.
Thursday, February 12, 2009—6:30 PM in the School Hall—
information at this meeting will be presented in the Spanish language.
Parish Fundraiser
Plans are being made to hold a Parish Rummage Sale and Flea
Market on Saturday, March 14th and Sunday March 15th. All
parishioners can participate in this event in either of two ways:
► You can donate items of clothing, household items , tools,
etc. to be sold at the Rummage Sale.
► You can pay a fee and rent a space and a table/s for one
day or both days and sell your own items at the Flea Market.
More information will be given at a later date about this fundraiser
for the benefit of our parish. SAVE THE DATES AND START TO
CLEAR YOUR HOMES AND PUT ITEMS ASIDE THAT ARE NO
LONGER USEFUL TO YOU!

CARSON PIRIE SCOTT COUPONS
CARSONS is having another COMMUNITY DAY SALE on Saturday, February 28, 2009. You can pick up a $5.00 coupon
booklet at the school and save a least $10.00 ….your money
will double when you shop at CARSONS on Feb. 28th! Persons
interested in purchasing a coupon booklet should call Mr. Theis
at (708) 656-5010 or come to the school office to purchase one!
Proceeds from this school fundraiser will help needy families
meet their school payments. Tell your friends who shop at CARSONS about this event and help our school!
The following students graduated from St. Mary
of Czestochowa School and have achieved “B”
Honor Roll Status at St. Laurence High School:
Eloy Aguilera
Frank Tonika
Congratulations! We are very proud of you and encourage you
to keep up your great achievement!

10:30AM $1566.00
12:30PM $1125.75
5:00PM

$373.00

7:00 PM

$188.00

TOTAL $5319.75
Children´s collection

$116.55

“Rising very early before dawn, he left and went off to a
deserted place, where he prayed. He told them, “Let us
go on to the nearby villages that I may preach there also.
For this purpose have I come.” (Mark 1:35,38)
Through today’s Gospel reading we see a perfect example of stewardship. Jesus gives His time to doing all that
God wishes—healing the sick and preaching. Yet Jesus
also makes time to be alone in prayer. It is only through
prayer, through spending time with God, that any of us
can find the strength to do all that God wishes us to do.
Be sure to find time this week to be with God.
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
Theresa Brazda
Sam Cmunt
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.
When he was out preaching, St.
Paul asked the early Christians to
provide financial assistance to the
church. In this Year of St. Paul, Cardinal George asks modern-day
Catholics in the Archdiocese of Chicago to do the same.
With the theme of “Do all for the Glory of God,” from Paul’s First
Letter to the Corinthians, the 2009 Annual Catholic Appeal kicks
off this weekend, Feb 7th and 8th.
The archdiocese conducts an annual campaign, as is the case in
most dioceses in the U.S. to help fund the work of its schools,
agencies, ministries, offices and other services.
In the next few weeks, people who gave to the appeal in the past
will receive a letter at their home from Cardinal George asking for
their support for the 2009 campaign….please save your pledge for
our “in-pew pledge drive” that we will conduct on Sunday February
22nd in our church. You will be asked to make a pledge to the
campaign and at this time you may also pay your pledge in full or
complete your pledge in payments throughout the 2009 year. The
goal assigned to our parish is $20,372. Our parish will receive a
rebate of 100% of the funds raised and paid over our goal.
It’s all an effort to grow the kingdom of God on earth!
“The various works and ministries supported by the appeal are
works of justice and charity,” Cardinal George wrote in his letter to
the parishes.
By educating people of all ages, performing works of service,
offering spiritual direction to those seeking to know Christ better,
celebrating the sacraments in our parishes and by our very presence in the community, the Catholic Church in the Archdiocese of
Chicago strives to honor and glorify God in all that we do. Will you
help your parish to reach its “in-pew pledge goal?”

Confirmation for Adults
Are you an adult who has not been confirmed? Preparation programs for those wishing to be confirmed will start soon at the
below parishes for a May 4 Confirmation. Contact the person
listed for information and registration.
► St. Ferdinand, Chicago, (Polish), Feb. 14. Contact Fr.
Mariusz, (773) 622-5900.
► Our Lady of the Mount, Cicero (Spanish), March 2. Contact
Juan Carlos Farias, (312) 534-8049.
► St. Bernardine, Forest Park, March 4. Contact Pat Redington, (312) 534-8047.
► Our Lady of Victory, Chicago, March 5, Contact Pat Regington, (312) 534-8047.
► Divine Providence, Westchester, March 22. Contact Marco
Matonich, (708) 562-9793.
When you register at one of the above parishes you will receive
all of the information you will need to prepare to receive the sacrament of Confirmation. Please be reminded that this program is
only for adults who have not as yet been confirmed.

February 8, 2009
Gospel: Mark 1:29-39

“Rising very early before dawn, Jesus left
and went to a deserted place where he
prayed. Simon pursued him and on finding him said. ‘Everyone is looking for
you.’ Jesus replied, ‘Let us go on to the
neighboring villages that I may preach
there also. For this purpose I have

come.’” (Mark 1:29-39)
Jesus begins his Galilean ministry almost immediately after calling the apostles. The quick pace of Mark’s narrative here documents a typical day for Jesus: He first heals Simon’s mother-inlaw, then He exorcizes demons and cures the sick brought to
His doorstep by the crowds. The next day He goes off alone to
pray only to be found by His apostles who tell Him about the
appearance of more crowds with more demands. Jesus must
carry His message to other places so He moves on.
Taken from the Catholic New World: Feb. 1-14, 2009

MEN’S WEEKEND RETREAT
A retreat entitled :EMBRACING THE SACRED MYSTERY OF
MANHOOD will be held at the Cardinal Stritch Retreat House in
Mundelein February 20th to February 22nd. This retreat will
consider the mystery of the journey of manhood and the spiritual
journey of ones relationship with God.
The cost is $200 per person. Call 630-268-900 to register or for
more information.
JOYFUL AGAIN!
Are you widowed? Do you know someone who is widowed?
If you have been recently widowed and are still struggling with
the loss, or if you have been widowed for some time and need
something to get you “over the hump” because you seem stuck
in one spot, this program is designed to help you move on with
your life while treasuring your past and its precious memories.
This weekend program will be held at the St. Charles Retreat
Center (near highways 53 & 55 in Romeoville, close to Lewis
University, Lemont) on March 7 and 8, 2009.

All are invited. The Joyful Again! Retreat is for both men and
women (all ages) who have been widowed.

For more information call: 708-354-7211. Early registration is
encouraged. Suggested donation of $125 includes 2 days, private room on Saturday night, all meals and the workshop.

Vatican launches YouTube Channel
The Vatican’s ad-free YouTube channel, www.youtube.com/
vatican, will offer one to three short video news clips of the pope
or major Vatican events with audio commentary in English, Italian, Spanish and German each day.
The footage is produced daily by the Vatican Television Center, which works with Vatican Radio to produce the audio commentary. This new means of communication is the Vatican’s
strategic vision of working “to be present wherever people are.”

Anuncios Parroquiales
V Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, al salir Jesús de la Sinagoga, fue
con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y
se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios; y como los demonios lo conocían
no les permitía hablar. Se levantó de madrugada,
se marcho al descampado y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo,
le dijeron: Todo el mundo te busca. Él les respondió: Vayámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he
venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en
las sinagogas y expulsando demonios.
Mc 1, 29-39
El Sacramento de Confirmación para los adultos
Si Usted todavía no ha recibido el Sacramento de Confirmación y es mayor de 18 años ahora puede hacerlo
poniéndose en contacto con Juan Carlos Farias (312534-8049) de la parroquia Our Lady of the Mount, Cicero. Los que se van a inscribir a esta preparación van a
recibir el día 4 de Mayo de 2009 el Sacramento de Confirmación.

Importare información para los padres de los estudiantes quienes van a recibir los sacramentos:
El Sacramento de Confirmación: Reunión para los padres el día lunes 9 de Febrero de 2009 a las horas
6:30PM en el salón de la escuela
El Sacramento de Primera Comunión (Información en
Ingles): Reunión de los padres el día miércoles 11 de
Febrero de 2009 a las 6:30PM en el salón de la escuela.
El Sacramento de Primera Comunión (Información en
Español): Reunión de los padres el día jueves 12 de
Febrero de 2009 a las 6:30PM en el salón de la escuela.
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

8 de Febrero de 2009
Nuestra Señora de Lourdes—11 de Febrero
El 11 de febrero de 1858, Bernadette, una niña
de catorce años, recogía leña en Massbielle, en
las afueras de Lourdes, cuando acercándose a
una gruta, una de viento la sorprendió y vio una
nube dorada y a una Señora vestida de blanco,
con sus pies descalzos cubiertos por dos rosas
doradas, que parecían apoyarse sobre las ramas
de un rosal, en su cintura tenia una ancha cinta
azul, sus manos juntas estaban en posición de
oración y llevaba un rosario. Bernadette al principio se asusto, pero luego comenzó a rezar el
rosario que siempre llevaba consigo, al mismo
tiempo que la niña, la Señora pasaba las cuentas
del suyo entre sus dedos, al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la
Gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día
16 de julio.
El 18 de febrero en la tercera aparición la Virgen le dijo a Bernadette: "Ven
aquí durante quince días seguidos". La niña le prometió hacerlo y la Señora
le expresó "Yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en
el otro". La noticia de las apariciones se corrió por toda la comarca, y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso, otros se burlaban.
En la novena aparición, el 25 de febrero, la Señora mando a Santa Bernadette a beber y lavarse los pies en el agua de una fuente, señalándole el
fondo de la gruta. La niña no la encontró, pero obedeció la solicitud de la
Virgen, y escarbó en el suelo, produciéndose el primer brote del milagroso
manantial de Lourdes.
En las apariciones, la Señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores,
manifestó el deseo de que en el lugar sea erigida una capilla y mando a
Bernadette a besar la tierra, como acto de penitencia para ella y para otros,
el pueblo presente en el lugar también la imito y hasta el día de hoy, esta
práctica continúa.
El 25 de marzo, a pedido del párroco del lugar, la niña pregunta a la Señora
¿Quien eres?, y ella le responde: "Yo soy la Inmaculada Concepción".
Luego Bernadette fue a contarle al sacerdote, y él quedo asombrado, pues
era casi imposible que una jovencita analfabeta pudiese saber sobre el
dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por el Papa Pío IX en
1854.
En la aparición del día 5 de abril, la niña permanece en éxtasis, sin quemarse por la vela que se consume entre sus manos.
El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por última vez y se despide
de Bernadette.
En el lugar se comenzó a construirse un Santuario, el Papa Pío IX le dio el
titulo de Basílica en 1874. Las apariciones fueron declaradas auténticas el
18 de Enero 1862.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, millones
de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados
en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el 11 de febrero.
El mensaje de la Virgen
El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, Francia, en 1858,
puede resumirse en los siguientes puntos:
1-Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro años antes (1854), al
mismo tiempo que así se presenta Ella misma como Madre y modelo de
pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud.
2-Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje.
3-Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Santísima
Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para
ello sea preciso aceptar la cruz.
4-Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y humildad
(besando el suelo como señal de ello); también, un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Zwykła
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem
do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do
niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce
zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ
wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się
modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy
Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz
On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach
i wyrzucając złe duchy.
Mk 1,29-39
Matka Boża z Lourdes—11 lutego
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes.
Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z
siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na
poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy została
sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła
światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w
ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada
plotki i zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka
Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że ich dziecko gaśnie im na
oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już
po południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się
Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż
się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż
do brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec.
18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi
rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jaka dusza czyśćcowa,
poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia na
kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała: "Pisanie
tego, co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża poleciła
dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość
rozeszła się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał massabielskich kilka tysięcy ludzi.
Pełna smutku Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła się za
grzeszników. Tegoż dnia, gdy Bernadetta wychodziła po południu z
kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i poddana śledztwu. Kiedy dnia następnego dziewczynka
udała się do szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że wprowadziła
tyle zamieszania swoimi przywidzeniami.

8 lutego 2009
23 lutego zjawiła się Matka Boża Bernadecie ponownie i poleciła jej,
aby udała się do miejscowego proboszcza, aby tu wystawiono ku Jej
czci kaplicę. Roztropny proboszcz, a równocześnie także dziekan, po
pilnym przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty:
"Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest
krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć". Przy
najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła słowa
proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem
wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty".
25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: "A teraz idź do
źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczę kieruje swoje
kroki do pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam
ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu". Dziewczę na kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu.
Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu śledzącego
wszystko uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Woda
biła z niego coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła do rzeki.
Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia
posłał do źródła po wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz,
rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadzaniu dynamitem
bloków kamiennych. Także na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast
odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował cały szereg innych tak dalece,
że Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała
kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najśw. Panna Bernadecie, aby
modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie,
aby do groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiada, że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego
biskupa. 4 marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi zostaje cudownie uleczony przy źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na wierzchu
dłoni wielką narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i trzeba rękę
amputować. Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył rękę i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez ropiejącej narośli.
Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia
swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy
lekarze orzekli, że dni dziecka są już policzone.
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie widzi Matkę Bożą. Kiedy
Ją zapytała o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata
od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje.
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, ponownie
Matka Boża objawia się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja
pod pozorem bezpieczeństwa publicznego i konieczności przeprowadzenia badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano
także do komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta
uczęszczała tam nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz ostatni.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach
ogłasza dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły
w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystępuje do budowy świątyni. W roku 1875 poświęca ją uroczyście arcybiskup Paryża
Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów,
3000 kapłanów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił
święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907
r. rozciągnął na cały Kościół. W roku 1925 następuje uroczysta beatyfikacja bł. Bernadetty a w roku 1933 jej kanonizacja.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Sakrament Bierzmowania dla Dorosłych
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę
Jeżeli masz więcej niż 18 lat i jeszcze nie przyjąłeś
miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o
Sakramentu Bierzmowania możesz go przyjąć zapigodz. 10.30 odbywa się kurs przygotowująsując się na kurs przygotowujący. Ten kurs rozpoczcy rodziców i chrzestnych do chrztu dziecnie się dnia 14 lutego w parafii Św. Ferdynanda w
ka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w
Chicago. Chętnych prosimy o kontakt z Ks. Mariunaszej parafii są proszone o zgłoszenie się
szem (773-622-5900)

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.

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.

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.

