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

Seventh Sunday in Ordinary Time
February 22, 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 27, Friday, Lenten Weekday
7:00 †May Supol (Delores Mares)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.

February 22, Seventh Sunday in Ordinary Time
7:30 †Mike Vavrek (family)
†Helen Natonski (Lawry)
9:00 St. Mary’s Women’s Club
†Richard Pusateri (friend)
†Eugene G. Cross (family)
†Peter Glowacki
10:30 Dziękczynna za kochanego i wyrozumiałego męża z
okazji urodzin z prośbą o dalszą opiekę M.B.
dla niego i całej rodziny Florczyk
†Halina & Stanley Czykier
†Weronika Klepacz (rodzina)
†Franciszek Kulasik (8-a rocz. śm.)
†Karolina Chowaniec z domu Łyś (5-a rocz. śm.)
†Kazimierz Kokot (35-a rocz. śm.)
†Marianna Strzeszewska
†Anna i Jan Bar
†Barbara i Jósef Dębscy
†Michał Cieśla (rocz. śm.)
†Tadeusz Jaśkiewicz (córka Helena z mężem i z
dziećmi)
12:30 †Esperanza Ruiz (5º aniversario, sus hijos)
†Trino Hernandez
5PM Por los feligreses
7PM Za parafian
February 23,Monday, Polycarp, bishop & martyr
7:00 †Shirley Marie Rutkowski
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 24, Tuesday, Weekday
7:00 †Shirley Marie Rutkowski
8:00 †Anne P. Stachnik (family)
February 25, Ash Wednesday
7:00 Parishioners
8:00 In thanksgiving (Jean Yunker)
8:30 Eucharistic Adoration until 6PM
11:00 Bilingual English/Spanish Service
4PM Bilingual English Spanish Service
6PM Misa en español
8:PM Msza po polsku.
February 26, Thursday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

February 28, Saturday, Lenten Weekday
8:00 Parishioners
5:00
7PM

Beginning of English Retreat
†Mary Zima (Frances & Clara Zima)
†Antoinette Bogacki (D. Yunker & E. Wojdula families)
Polish Vigil

March 1, First Sunday of Lent
7:30 Parishioners
9:00 †Eugene G. Cross (family)
†Anthony Yunker
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Marqita Kabat z d. Łyś (3-a rocz. śm.)
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses

Lector Schedule
February 28, 2009
5:00 Martha Stolarski, Sr. Magdalene
March 1, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Michael Yunker
10:30 Andrzej Szudziński, F. Banachowski
12:30 Juana SA;as. Aldo Ibarra,
Linda Ramirez, Roberto Pasillas
5PM Griselda Avitia, Rene Aviña,
Enrique Garcia, Martha Brito

Eucharistic Ministers
February 28, 2009
5:00 Jean Yunker & Joan Napoletano
March 1, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 Rafael Ayala, Myra Rodriguez,
Christine Zaragoza, John Kulaga
10:30 Waldemar Lipka
12:30 Alejandra Báez, Martin Duran, Margarita Morales
5:00 José Gutiérrez, Guadalupe Gutiérrez

We welcome in Baptism…..
Jakub Morawa

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: 02-15-2009

ENGLISH LENTEN MISSION
We extend a heartfelt WELCOME
to Fr. Lenny Delgado, CSsR from
the Baltimore Province of Redemptorists who will conduct our
English Lenten Mission beginning
with the 5PM Mass on Saturday,
February 28th. Father Lenny will
also preach during the 7:30AM
and 9AM Masses on Sunday
March 1st. The Mission will be
held throughout the week and will
end with a closing liturgy at 7PM
on Thursday, March 5th. Father
Lenny will celebrate the 8AM Mass (Monday-Thursday) during
which he will deliver a short homily. Evening services will be
held at 7PM daily. The theme for each evening service is as
follows:
► Monday, March 2nd—JESUS, THE WORD MADE FLESH
► Tuesday, March 3rd— JESUS DIED SO THAT WE MIGHT
HAVE LIFE, LIFE IN ABUNDANCE.
► Wednesday, March 4th—Eucharist: Do This In Memory of
Me.
► Thursday, March 5th—Mass will be celebrated in honor of
Our Lady of Perpetual Help.
Father Lenny encourages everyone who will attend the Mission
to rent the movie, BABBET’S FEAST, directed by Gabriel Axel.
This movie won an Academy Award for Best Foreign Film in
1986. He will use this movie for the basis of his talk on the
Eucharist on Wednesday, March 4th. It is also possible to visit
“GOOGLE” and request a summary of the movie in print if you
cannot rent it.
Please reserve the dates—Monday, March 2nd through
Thursday, March 5th to participate in the English Lenten Mission. All parishioners are invited!.
CONFIRMATION FOR ADULTS
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.

02/14

5:00PM

$475.00

02/15

7:30AM

$345.00

9:00AM $1102.00
10:30AM $1638.00
12:30PM $1418.87
5:00PM

$233.00

7:00 PM

$333.00

TOTAL $5544.87
Children´s collection

$73.52

“He rose , picked up his mat at once and went away in the sight of
everyone. They were all astounded and glorified God, saying, ‘We
have never seen anything like this.’” (Mark 2:12).

Have you taken any time lately to think about how truly good God has
been to you? He may not have to cure your paralysis if He has already
given you the gift of mobility. But do we glorify and thank Him for such
simple gifts as sight, and speech, and general health? Do we give back
to God in proportion to all the many blessings He has given to us?

Eternal Rest……….
Antoinette Paida
May God Who called you, take you home!

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
Elizabeth Schickel
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Dorothy Tetlak
Loretta Wachowicz
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula

St. Mary’s Parish News
FLEA MARKET
Would you like to be a VENDOR at the Flea Market? You can
bring your own items and sell them on March 14th and 15th at our
parish Social Center, 5000 W. 31st Street. Spaces of 8’x8’ are
available at the following prices: One day sale—$25 for the space
plus $5 for each table; Two day sale (Space & table)—$40. Sellers
may bring their own tables. Payment is due no later than March 2,
2009 by 5PM. Please make checks payable to St. Mary of Czestochowa Parish. Set up for Flea Market Vendors is Friday, March
13th from noon to 8PM. Call the rectory to reserve your space and
make your payments no later than Monday, March 2nd..
RUMMAGE SALE
Spring cleaning? Clean your house, basement, and attic and
bring all the “stuff” you no longer use or need to the Social Center
on Friday, March 13, 2009 between noon and 8PM. Bring clean, in
good condition baby clothing, children’s clothing, adult clothing,
household items, working electronic items, useable tools and used
small appliances that work, etc.!
Enjoy the Flea Market and Rummage Sale the weekend of Saturday, March 14th and Sunday March 15th! Come for lunch. Enjoy
hot dogs, chili dogs, tacos, Mexican corn, nachos and chili.
If you would like to volunteer to help, please call the rectory office
during office hours (9AM to 5PM). Leave your name, a phone number and the best time to call…..or just come to the Social Center on
Friday, March 13th to help with the set up!
We invite everyone to reserve the dates—browse and shop!

The next Religious Education (CCD) class is on Saturday, March 7, 2009. Classes meet from 8:00 AM to
10 AM.
SCHOOL NEWS
► The image of Our Lady of Guadalupe will be honored in the

school hall during the week of February 23rd to the 26th.
Parishioners are welcome to pray the rosary with the school
children each day at 1:45 PM.
► The school children will pray the WAY OF THE CROSS in
the church each Tuesday during Lent at 1:45. Parents and
parishioners are invited to join them.
► On Friday, February 27th the Faculty will participate in a
retreat directed by Fr. Luke Winkelmann.
► On Friday, March 20th the 7th grade students will participate in a retreat with the National Evangelization Team.
► On Thursday, April 2nd the 8th grade Confirmation Class
will participate in a retreat directed by Fr. Terry Deffenbauch.
► The students preparing for their First Holy Communion Day
will celebrate their First Reconciliation on Thursday, March
26th following the 8AM Mass.
IMPORTANT ANNOUNCEMENT: The ALUMNI DAY scheduled to be held on Thursday, March 19th has been cancelled
due to unforeseen circumstances.

February 22, 2009
Gospel: Mark 2:1-12

“They came bringing to Jesus a paralytic
carried by four men. Unable to get near
him because of the crowd, they opened up
the roof above him and lowered the mat
upon which he had been lying.” (Mk 2:3-4)

While this story at first appears to be
quite humorous in tone—a man coming
down from the ceiling being lowered from
above by his four desperate caretakers—it really illustrates the
growing conflict of Jesus with the Pharisees.
Being the Son of God, Jesus can “holistically” heal this man,
in other words restoring his body while at the same time forgiving his sins.
The Pharisees who witness this event see it only as a blasphemous claim by an impostor who says that he is the “Son of
Man.” Mark’s narrative will intensify this hostility as the Gospel
progresses.

Taken from the Catholic New World, Feb. 15-28.

Lenten Regulations
Abstinence from meats
is to be observed by all
Catholics 14 years old and
older on all the Fridays of
Lent.
When we FAST we may
take only one full meal.
Two smaller meals are
permitted if necessary to
maintain strength according to one’s needs, but
eating solid foods between
meals is not permitted.
Catholic who are 18 yrs
of age but not yet 59 are
bound by the Fasting regulations on Ash Wednesday. Ash
Wednesday and Good Friday are days of Fast and Abstinence and
it is also encouraged to do so on Holy Saturday.
Ash Wednesday Blessed ashes will be distributed during the
7am, 8am, Masses and during the 11am, 4pm services and during
the 6pm Spanish Mass and 8pm Polish Mass.
The season of Lent is a preparation for the celebration of Easter.
By the threefold discipline of fasting, almsgiving and prayer the
church keeps Lent from Ash Wednesday until the evening of Holy
Thursday. All of the faithful should undertake serious practice of
these three traditions.
“On weekdays of Lent, it is strongly recommended to participate
in daily Mass and self-imposed observances of fasting. In light of
grave human needs which weigh on the Christian conscience in all
seasons, we urge particularly during Lent, generosity to local, national and world programs of sharing of all things needed to translate our duty to penance into a means of implementing the right of
the poor to their part of our abundance.”
(U.S. Bishops statement on penitential observances.)

Anuncios Parroquiales

22 de Febrero de 2009

VII Domingo del Tiempo Ordinario

El horario para el Miércoles de Ceniza (25 de Febrero) es el siguiente:

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron
tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él
les proponía la Palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico, y como no podían meterlo por
el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús
la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus
pecados quedan perdonados Unos letrados,
que estaban allí sentados, pensaban para sus
adentros: ¿Por qué habla éste así? Blasfema.
¿Quién puede perdonar pecados, fuera de
Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban
y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más
fácil: decirle al paralítico "tus pecados quedan
perdonados" o decirle "levántate, coge la camilla y echa a andar?” Pues, para- que veáis que
el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados... Entonces le dijo al
paralítico: Contigo hablo. Levántate, coge tu
camilla y vete a tu casa Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a
Dios, diciendo: Nunca hemos visto una cosa
igual.
Mc 2, 1- 12

Misa de 7:00 & 8:00 AM en Ingles
Servicio 11 AM y 4 PM en Ingles y
Español
Misa de 6:00 PM en Español
Misa de 8:00 PM en Polaco

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 (312-534-8049) de
la parroquia Our Lady of the Mount, Cicero. Las
clases empezarán el día 2 de Marzo de 2009.
Los que se van a inscribir a esta preparación van
a recibir el día 4 de Mayo de 2009 el Sacramento
de Confirmación.

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

El ayuno y abstinencia de carne es
manada torio el Miércoles de ceniza
y el Viernes Santo. El ayuno es una
sola comida fuerte y es requerida
para las personas mayores de 18 a los 59 años. Todos los
Viernes durante la Cuaresma no se come carne y esto es
para personas mayores de 14 años de edad.
Horario de servicios de Cuaresma:
Cada Miércoles - 7:00 PM El Vía Crucis en Español y después la Misa
Viernes - Después de la Misa a horas 8:00 AM Vía Crucis
en Ingles, a horas 7:00 PM Vía Crucis en Polaco y después la Misa.
Domingos - Gorzkie Zale después de la Misa de 10:30 en
Polaco

La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. Este camino
supone cooperar activamente con la gracia, para dar
muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata
de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta del
Plan de Dios, y por consiguiente, de nuestra felicidad
y realización personal.
La Cuaresma es uno de los cuatro tiempos fuertes del
año litúrgico y ello debe verse reflejado con intensidad en cada uno de los detalles de su celebración.
Cuanto más se acentúen sus particularidades, más
fructuosamente podremos vivir toda su riqueza espiritual.
Por tanto habrá que esforzarse, entre otras cosas:
► Para que se descubra que en este tiempo son distintos tanto el enfoque de las lecturas bíblicas (en
la santa misa prácticamente no hay lectura continua), como el de los textos eucológicos (propios y
determinados casi siempre de modo obligatorio
para cada una de las celebraciones).
► Para que los cantos, sean totalmente distintos de
los habituales y reflejen la espiritualidad penitencial, propia de este tiempo.
► Para lograr una ambientación sobria y austera que
refleje el carácter de penitencia de la Cuaresma.

Ogłoszenia Parafialne
VII Niedziela Zwykła
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum,
posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że
nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił
im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem,
którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu
przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem,
gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże,
na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę,
rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje
grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie,
którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz
jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że
tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w
waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do
paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też
powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż,
żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi
władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka:
Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On
wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach
wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga
mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.
Mk 2,1-12

Nabożeństwa Wielkopostne
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w
nabożeństwach wielkopostnych.
Droga Krzyżowa i Msza Święta w języku
polskim będzie w każdy piątek
Wielkiego Postu o godz. 7-ej wieczorem.
Droga Krzyżowa w języku angielskim będzie w
każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy Św. o godz.
8-ej rano. Droga Krzyżowa w języku hiszpańskim
będzie w każdą środę Wielkiego Postu o godz. 7:00
wieczorem a po niej Msza św..
Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą
niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz.
10:30.

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.

22 lutego 2009
Wielki Post
W całym Kościele w Wielkim Poście odbywały się nauki, które dawał kandydatom do
przyjęcia Chrztu świętego sam miejscowy
biskup. On także przeprowadzał końcowy
egzamin i uroczyście udzielał tego sakramentu w noc wielkanocną przed świtem pamiątki
Zmartwychwstania Pańskiego wobec całej
wspólnoty kościelnej. Do dziś zaleca się, by chrzest osób dorosłych odbywał się właśnie w Wigilię Paschalną i był poprzedzony tzw. skrutyniami, odbywającymi się na przestrzeni
Wielkiego Postu.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy
drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę.
Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej
znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim
Poście uroczystości, np. św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) oraz radosna aklamacja
"Alleluja" (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed
odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja
"Chwała Tobie, Królu wieków" albo "Chwała Tobie, Słowo
Boże"). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś
gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu
podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony.
Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. W okresie
Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można
klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim
świece i kwiaty.

WIELKI POST
Środa Popielcowa wypada w tym roku 25go lutego. Msza Święta w tym dniu w języku
polskim będzie o godz. 8-ej wieczorem.
Msze Święte w języku angielskim będą o
godz. 7:00 i 8:00 z rana oraz w języku
hiszpańskim o 6:00 wieczorem. Będą także
dwa nabożeństwa posypania głów popiołem o godzinie
11:00AM i 4:00PM w języku angielskim i hiszpańskim.
Podczas wszystkich Mszy Świętych będziemy
posypywać głowy popiołem na znak rozpoczęcia
czterdziestodniowej pokuty.
W Środę Popielcową obowiązuje post Ścisły
dla osób w przedziale wiekowym od 18 do 59
lat. Jest to również dzień wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych dla tych, którzy ukończyli
14 lat. Post i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki
Wielkiego Postu.

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.

Czuwanie nocne
W najbliższą sobotę, 28 lutego odbędzie się jak co
miesiąc czuwanie nocne w naszym kościele Matki
Bożej Częstochowskiej. Rozpoczęcie czuwania o
godz. 7:00 p.m. W programie czuwania m.in. nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Różaniec oraz Msza św. Podczas
czuwania będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

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.

