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

Second Sunday of Lent
March 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
8:00
12PM
7PM

March 8, Second Sunday of Lent
7:30 †Casimir Kras
9:00 †Eugene G. Cross (family)
†Michalski & Pilarski families (Gert)
10:30 Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych
O Boże bł. dla Daniel Maturski w 18-ą rocz. urodzin
†Halina & Stanley Czykier
†Weronika & Roman Klepacz (rodzina)
†Tomasz Lizak (15-a rocz. śm.)
†Władysław Lizak
†Helena i Jan Maturski i ich synowie Kazimierz i Roman
†Bernard Możdżyń
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Józef Michiak (żona)
†Karolina Piłat (10-a rocz śm., rodzina)
†Ludwik Piłat (6-a rocz. śm. rodzina)
†Janina Surdel (9-a rocz. śm., rodzina)
†Władysław Kamuda i Roman Lesniak (rodzina)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Cervando Palacios (su esposa e hija)
†Feliciana Salinas (22º aniversario, Sebastian Salinas)
†Nicolas Robles & Cuca Guerrero (familia Solis Robles)
†Felipa Baca (aniversario)
5PM †Tomas Casas (familia)
†Maria De Carmen Rios (familia Melcor)
†Felicitas Gonzales (Coro Voces del Alma
7PM Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych
March 9, Monday, Frances of Rome, religious
7:00 Parishioners
8:00 †Martin Krolak (family)
12PM Rekolekcje Wielkopostne
7PM Rekolekcje WIelkopostne
March 10, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
12PM Rekolekcje Wielkopostne
1:45
Children’s Way of the Cross
7PM Rekolekcje Wielkopostne
March 11, Wednesday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 For special intention of Jean Yunker
8:30 Eucharistic Adoration
12PM Rekolekcje Wielkopostne
7PM Rekolekcje Wielkopostne
March 12, Thursday, Lenten Weekday
7:00 Parishioners

†Harry F. Glosniak (25th anniv., wife Florence)
Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne

March 13, Friday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Edward Kandl (wife, Ceil)
8:30 Way of the Cross in English
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.
March 14, Saturday, Lenten Weekday
8:00 Parishioners
5:00 †Leonarda Aguirre (Jaramillo family)
March 15, Third Sunday of Lent
7:30 †Edward Natonski Sr. (Marcy Pugno)
9:00 †Richard Pusateri (friend)
†Eugene G. Cross (family)
10:30 W intencji Redemptorystów w dniu 100-ej rocznicy kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera
†Halina & Stanley Czykier
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Zuzanna i Józef Augustyn
†Kazimiera Kubaczyk
†Józef Michiak (żona)
11:30 Gorżke Żale
12:30 Por los feligreses
5PM †Jose Sanchez (5º aniversario su hija)
7PM Za parafian

Lector Schedule
March 14, 2009
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
March 15, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Helen Cison
10:30 Jarek Szyszlak, Arek Topór
12:30 Roberto Sanchez, Linda Ramirez,
Juan Rodrituez, Miriam Campagne
5PM Los Niños,
Eucharistic Ministers
March 14, 2009
5:00 Larry Napoletano, Jean Yunker
March 15, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 Christine Zaragoza, Myra Rodriguez,
Georgia Czarnecki, John Kulaga
10:30 Waldemar J. Lipka
12:30 Ma. Cruz Rodriguez, Juana Salas, Javier Hernandez
5:00 Martha Tamayo, Humberto Telles

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: 03-01-2009

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 $40 for the space
plus $5 for each table). Sellers may bring their own tables.
Please make checks payable to St. Mary of Czestochowa Parish. Set up for Flea Market Vendors is Friday, March 13th from
noon to 8PM. Payment is due on the day of the set up. Call the
rectory to reserve your space (708) 652-0948.
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!

Abstinence from meats is to be observed by all Catholics 14 years old
and older on all the Fridays of Lent.
Good Friday is a day of Fast and abstinence.
Many find it helpful to go beyond Sunday Mass and they use
Lent as a chance to broaden and deepen their spiritual lives:
► Celebrate the Sacrament of Reconciliation
► Attend Mass during the week.
► Read and pray with the Mass readings for each day.
► Pray the rosary
► Spend time in Eucharistic Adoration
► Do some extra spiritual reading

Eternal Rest………………….
Sylvia Bilek
May God Who called you, take you home!

02/28

5:00PM

$459.00

03/01

7:30AM

$328.00

9:00AM

$1,153.00

10:30AM

$1,704.00

12:30PM

$1,275.26

5:00PM

$442.00

7:00 PM

$142.00

TOTAL

$5,503.26

Children´s collection

$158.27

“I know how devoted you are to God,
since you did not withhold from me your
own beloved son.” Genesis 22:12
Abraham was so devoted to God that he
was willing to sacrifice his only son. How
does our own devotion compare? Do we
withhold time, talent and treasure from the
God who sacrificed His only Son for us?
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
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
Praying the Way of the Cross as a devotion began in Jerusalem, with Christian pilgrims tracing the spots linked
with the Passion and Death of Jesus.
When travel to the Holy Land became
difficult, churches began including fourteen stations on their walls where the
faithful could make the “Stations of the Cross” spiritually.
The devotion is intended to help Christ’s followers join their
own sufferings to His. You can participate in the Way of the
Cross at the following days and times during Lent in our
church:
► 1:45PM—Tuesday—Children’s Way of the Cross
► 8:30AM—Friday—Way of the Cross in English
► 7PM—Wednesday—Way of the Cross in Spanish
(begins on March 18th).
► 7PM—Friday—Way of the Cross in Polish
Nazareth Academy in LaGrange Park, IL has given us notice
that a former graduate of St. Mary of Czestochowa School has
achieved “A” HONOR ROLL STATUS. We congratulate MICHAEL QUEROZ who is presently a Junior at Nazareth! We
are very proud of your success and encourage you to keep up
your great work!

“AND HE WAS TRANSFIGURED BEFORE THEM…"
Today's Gospel witnesses the fourth Luminous mystery, the Transfiguration. A fruit of this mystery is a
desire for holiness. Let Worldwide Marriage Encounter recharge your marriage. The next Weekends are
May 1–3, June 5– 7, September 11-13, November 68, or December 4-6. Contact Kris and Jim at 1-800442-3554 or www.wwmechicago-gary.org. For Spanish weekends, call Oscar & Luz at 847-675-2119.
St. Nicholas of Tolentine School 3721 West 62nd Street—
Chicago, IL 60629-4099—is celebrating 100 years (19092009.) They are seeking former students for a great celebration on May 16, 2009. Mass will be celebrated at 2:00PM. A
School Open House will be held after the Mass. A DinnerDance will take place at Georgios from 6 to 11PM. For more
information call Fr. Stan Rataj at 773-735-1121 or visit their
website at www.stnicks100.com.
PLEASE NOTE: A second collection will be taken up next
weekend—March 14th & 15th—for AID FOR THE CHURCH IN
CENTRAL AND EASTER EUROPE. Your generosity in support
of this worthy cause will be most appreciated. A special envelope in which to enclose your offering can be found in your
packet of parish envelopes.

March 8, 2009
Mark 9:2-10
That day on the mountain, Peter, James,
and John discovered that what they had
intuited was true: the Infinite Father is
present through, in, and with Jesus of
Nazareth. The Church teaches that this
was to prepare these apostles for Jesus’
passion and death. During the almost
unbearable events on Mount Calvary, the
event on this mountain was to assure them that God is one with
his Son, and thus with us, in every circumstance. John is the
only one of the three who would remember this on that day
when Jesus appeared least like his all-powerful Father. While
the others betrayed or kept their distance from the scandal of
the suffering Christ, John stayed by him. By staying close, John
discovered something much deeper than mere appearances.
He recognized that Jesus’ certainty of his Father was not diminished, but exalted on the way to the cross. While the other Gospel accounts of the passion emphasize the suffering of Jesus,
John witnesses to the glory of Jesus which he himself experienced by staying see why we do not fear Good Friday, but
rather rejoice before the Father’s glorious goodness. This is why
the Church always and only reads John’s account on that Friday
which we call Good.

Father, help me to be certain of your victorious presence every
day of my life by helping me to seek you beyond the most
threatening and most common appearances.
Today’s suggested penance: Listen to someone you would otherwise pass by.
Second Sunday of Lent
Brothers and sisters: If God is for us, who can be against us?
He who did not spare his own Son but handed him over for us
all, how will he not also give us everything else along with
him? On March 20-22 the Vocation Office will be hosting an
Exploring Priesthood Weekend retreat. If you are open to discerning God’s call in your life, please consider attending this
retreat at Mundelein Seminary. Contact Fr. Joe Noonan at
312-534-8298 or jnoonan@archchicago.org for more information.
Introducing the Cardinal's Network
Exciting and dramatic changes to digital and
electronic communications are happening
almost daily in the Archdiocese of Chicago.
The most recent initiative, the Cardinal’s Network, has been introduced on the Archdiocesan web site.
Beginning in April, Cardinal George will occasionally share his thoughts, reflections and prayers electronically with all who subscribe by providing an email address.
To join Cardinal George’s new communications initiative, visit
www.archchicago.org and click on Cardinal’s Network in the box
on the Home Page.

Anuncios Parroquiales
II Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún batanero del
mundo. Se les apreció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y
le dijo a Jesús: Maestro. ¡Qué bien se está aquí!
Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no
sabía lo que decía. Se formó una nube que los
cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo
amado; escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con
ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús los
mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto
hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre
los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían que querría decir aquello de resucitar de entre
los muertos.
Mc 9, 2, 10

Oración - Ayuno - Limosna
La oración llama, el ayuno intercede, la misericordia
recibe
Tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe
se mantenga firme, la devoción sea constante, y la
virtud permanente. Estos tres resortes son: la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la oración
llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe.
Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola
y única cosa, y se vitalizan recíprocamente.
El ayuno, en efecto, es el alma de la oración, y la
misericordia es la vida del ayuno. Que nadie trate de
dividirlos, pues no pueden separarse. Quien posee
uno solo de los tres, si al mismo tiempo no posee los
otros, no posee ninguno. Por tanto, quien ora, que
ayune; quien ayuna, que se compadezca; que preste
oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea
que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le súplica.
Que el que ayuna entienda bien lo que es el ayuno;
que preste atención al hambriento quien quiere que
Dios preste atención a su hambre; que se compadezca quien espera misericordia; que tenga piedad quien
la busca; que responda quien desea que Dios le responda a é1. Es un indigno suplicante quien pide para
si lo que niega a otro.
Díctate a ti mismo la norma de la misericordia, de
acuerdo con la manera, la cantidad y la rapidez con
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que quieres que tengan misericordia contigo. Compadécete tan pronto como quisieras que los otros se
compadezcan de ti.
En consecuencia, la oración, la misericordia y el
ayuno deben ser como un único intercesor en favor
nuestro ante Dios, una única llamada, una única y
triple petición.
Recobremos con ayunos lo que perdimos por el desprecio; inmolemos nuestras almas con ayunos, porque no hay nada mejor que podamos ofrecer a Dios,
de acuerdo con lo que el profeta dice: Mi sacrificio
es un espíritu quebrantado: un corazón quebrantado
y humillado tú no lo desprecias. Hombre, ofrece a
Dios tu alma, y ofrece la oblación del ayuno, para
que sea una hostia pura, un sacrificio santo, una víctima viviente, provechosa para ti y acepta a Dios.
Quien no dé esto a Dios no tendrá excusa, porque no
hay nadie que no se posea a si mismo para darse.
Mas, para que estas ofrendas sean aceptadas, tiene
que venir después la misericordia; el ayuno no germina si la misericordia no lo riega, el ayuno se torna
infructuoso si la misericordia no lo fecundiza: lo que
es la lluvia para la tierra, eso mismo es la misericordia para el ayuno. Por más que perfeccione su corazón, purifique su carne, desarraigue los vicios y
siembre las virtudes, como no produzca caudales de
misericordia, el que ayuna no cosechará fruto alguno.
Tú que ayunas, piensa que tu campo queda en ayunas si ayuna tu misericordia; lo que siembras en misericordia, eso mismo rebosará en tu granero. Para
que no pierdas a fuerza de guardar, recoge a fuerza
de repartir; al dar al pobre, te haces limosna a ti mismo: porque lo que dejes de dar a otro no lo tendrás
tampoco para ti.
Del Oficio de Lectura, Martes III de Cuaresma.

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:
Desde 18 de Marzo 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.
El domingo 8 de marzo, un representante de H&R block dará una charla
sobre las taxes. Habrá dos sesiones,
la primera después de la misa de
12:30, y la segunda después de la
misa de las 5:00. Los esperamos.

Ogłoszenia Parafialne
II Niedziela Wielkiego Postu
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i
Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł
do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy
mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój
Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy
się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im,
aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą,
co znaczy powstać z martwych.
Mk 9,2-10
Jak pościć
W Ewangelii św. Mateusza znajduje się takie zdanie „A gdy [Jezus] przepościł czterdzieści dni i
czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. (Mt 4,2)”
40 dni to ponad miesiąc. To bardzo długi okres
czasu. To czy wierzymy, że post Jezusa na pustyni dosłownie trwał tak długo, czy uznajemy to jedynie jako symbol pozostaje odrębną kwestią. Z
całą pewnością jednak liczba ta pokazuje, że dla
Jezusa post nie był czymś w rodzaju głodówki.
Jak my traktujemy post dzisiaj? Czy rozumiemy w
ogóle jego sens? Czy Bóg zaleca nam post, bo
chce żebyśmy po prostu byli głodni? Wiele wielkopostnych postanowień związanych jest z postem.
W tym czasie wiele osób porzuca nałogi – alkoholizm, papierosy. Inni postanawiają, że nie będą
jeść słodyczy. Są też i tacy, którzy zmniejszają
częstotliwość oglądania telewizji lub korzystania z
komputera. Jest też wiele innych postanowień. Z
pozoru wszystko to może być bardzo dobre. Ale
bardzo często nie jest. Pytanie bowiem – jakie
motywacje mną kierują i jakie są konsekwencje
takiego postu. Czy post otwiera mnie na jakieś
dobro? Jeżeli rezygnuję z jedzenia słodyczy, bo
„przy okazji” poprawię swoją sylwetkę, to czy jest
to właściwy rodzaj postu? Wiele osób nie je mięsa
w piątki, ale w rzeczywistości wcale im to nie przeszkadza, bo np. ryby bardziej im smakują. Ktoś
inny rezygnuje z obejrzenia telewizji po to, żeby
zrobić sobie poobiednią drzemkę. Czy to źle? Nie.
Ale to nie ma nic wspólnego z postem, jaki prakty-

8 marca 2009
kował Jezus.
Post choć najszybciej kojarzy nam się z jedzeniem, wcale nie musi być z nim związany. Oczywiście dobrze jest czasem odczuć głód. Może wtedy
łatwiej jest nam zrozumieć tych ludzi, którzy z powodu biedy naprawdę głodują. Jednak każdy z
nas – KAŻDY – ma coś, co w jego życiu jest bożkiem, który nas zatrzymuje na sobie samych. Może jest wiele takich rzeczy, może jedna bardzo
konkretna, a może wcale tego nie dostrzegamy.
Warto taką rzecz odkryć i spróbować z niej zrezygnować. Ale trzeba to zrobić nie po to, aby wypróbować siłę swojego charakteru i nie po to, żeby
przy okazji uzyskać jakąś korzyść. Warto to zrobić
z miłości do Jezusa. Dlatego, że On mi pokazuje,
że aby coś zyskać muszę coś innego poświęcić.
Jeśli nasze postanowienia wielkopostne niewiele
nas kosztują, to i uzyskana korzyść też będzie
niewielka. Jezus pościł przez 40 dni, aby móc stawić czoła pokusom. Czy podjęty przez ciebie post
pomoże ci w trudnej sytuacji przezwyciężyć zło
jakie cię spotka?
Może jest w naszym życiu taka rzecz, na którą
tracimy mnóstwo naszego czasu, a w rzeczywistości nie jest ona tak ważna, jak nam się wydaje.
Warto zrobić sobie rachunek sumienia z tego, jak
wykorzystujemy czas, a także dostrzec na co najwięcej go poświęcamy. Wtedy bardzo szybko okazuje się co jest dla nas priorytetem. Rezygnacja
ze spraw zbędnych pozwoli nam zyskać czas na
inne - ważniejsze. Post może stać się początkiem
drogi do uzyskania dodatkowego czasu na spotkanie z Bogiem, czyli modlitwę. Ponadto post
właściwie przeżywany powoduje w naszym życiu
uczucie pewnej pustki, którą wypełnić może jedynie Bóg poprzez swą obecność.

Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje wielkopostne w naszej
parafii będzie prowadził O. Władysław
Bodziony redemptorysta misjonarz
który pracuje w Polsce. Rekolekcje
rozpoczynamy w tę niedzielę dnia 8
marca Mszą świętą o godz. 10:30
przed południem oraz o godz. 7:00 wieczorem. W
następne dni tj. od poniedziałku 9-go marca do
czwartku 12-go marca Msze święte z nauką rekolekcyjną będą o godz. o godzinie 12:00 w południe oraz
o 7-ej wieczorem. Rekolekcje będą trwały pięć dni.
Chrystus Odkupiciel czeka na ciebie.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Post i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych obowiązuje we
wszystkie piątki Wielkiego Postu.

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. 8ej 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.

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.

