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 of Lent
March 15, 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

March 15, Third Sunday of Lent
7:30 †Edward Natonski Sr. (Marcy Pugno)
9:00 †Richard Pusateri (friend)
†Eugene G. Cross (family)
10:00 Lektura Listów św. Pawła Apostoła
10:30 W intencji Redemptorystów w dniu 100-ej rocznicy
kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera
O szczęśliwą podróż dla Jana (żona)
O pomyślną i udaną operację oka dla Roberta
†Halina & Stanley Czykier
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Zuzanna i Józef Augustyn
†Kazimiera Kubaczyk
†Józef Michiak (żona)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por los feligreses
5PM †Jose Sanchez (5º aniversario su hija)
7PM Za parafian
March 16, Monday, Lenten Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Genevieve Krolak (family)
March 17, Tuesday, Patrick, bishop
7:00 †Edward Natonski (Lawry)
8:00 †Agnes Warchol (family)
1:45 Children’s Way of the Cross
March 18, Wednesday, Cyril of Jerusalem, bishop & doctor
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Sylvia Bilek (Harriet Kurcab)
8:30 Eucharistic Adoration
9:00 to 9:30
Public reading of St. Paul's Letters
(Colossians)
6PM Lectura de las Cartas de San Pablo en publico
7PM EL Vía Crucis y la Misa
March 19, Thursday, Joseph, husband of the Blessed Virgin
Mary
7:00 †Mary Supol (Delores Mares)
8:00 Birthday Wishes Frances Wojdula (family)
6:30 Misa en español
8:00 Msza po polsku
March 20, Friday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the book of Remembrance
8:00 †Stella Kurcab

Iskierki Parafialne
1:15 7th grade retreat prayer service
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.
March 21, Saturday, Lenten Weekday
8:00 Parishioners
5:00 St. Mary’s Women’s Club
†Loretta Zima (Frances & Clara Zima)
†Edward Wojdula (Family)
Birthday Wishes for Frances Wojdula (family)
March 22, Fourth Sunday of Lent
7:30 †M/M Wade (John S. Kociolko)
9:00 †Eugene G. Cross (family)
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Lidia & Leslaw Dudek (Daruisz)
†Edward Ptak ( od żony i dzieci)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por los feligreses
5PM †Luis Tomas Casas (Familia)
7PM Za Parafian

Lector Schedule
March 21, 2009
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
March 22, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Eric Batrez
10:30 Andrzej Szudzinski, Waldemar Lipka
12:30 Martin Duran, Juan Rodriguez,
Aldo Ibarra, Marisol Ortiz
5PM Rene Aviña, Griselda Avitia,
Enrique Garcia, Trinidad Torres
Eucharistic Ministers
March 21, 2009
5:00 Mary Vittorio, Joanne Napoletano
March 22, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 John Kulaga, Gerogia Czarnecki,
Christine Zaragoza, Rafael Ayala
10:30 Rafal T. Bielobradek
12:30 Irene Saldaña, Vicente Saldaña, Martin Duran
5:00 Ma. Trinidad Torres, José Gutiérrez

We welcome in Baptism…..
Xavier Samuel Medina

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: 03-08-2009

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

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.
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………………….
Rose Herbik
May God Who called you, take you home!

03/07

5:00PM

$553.00

03/08

7:30AM

$299.00

9:00AM

$1,216.00

10:30AM

$1,680.00

12:30PM

$1,378.26

5:00PM

$350.00

7:00 PM

$312.00

TOTAL

$5,788.26

Children´s collection

$80.06

“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

III Sunday of Lent

Since the Passover of the Jews was near,
Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those
who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers
seated there. He made a whip out of cords
and drove them all out of the temple area, with the sheep and
oxen, end spilled the coins of the money changers and overturned
their tables, and to those who sold doves he said,
"Take these out of here, and stop making my Father's house a
marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, Zeal for
your house will consume me. At this the Jews answered and said
to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple and in three days I
will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for forty-six years, and you will raise it up in three days?"
But he was speaking about the temple of his body.
Therefore, when he was raised from the dead,
his disciples remembered that he had said this, and they came to
believe the Scripture and the word Jesus had spoken.

March 15 - St. Clement
Mary Hofbauer
(1751-1820)
John, the name given him at
Baptism, was born in Moravia
into a poor family, the ninth of
12 children. Although he
longed to be a priest there was
no money for studies, and he was apprenticed
to a baker. But God guided the young man's fortunes. He found work in the bakery of a monastery where he was allowed to attend classes in
its Latin school. After the abbot there died, John
tried the life of a hermit but when Emperor Joseph II abolished hermitages, John again returned to Vienna and to baking. One day after
serving Mass at the cathedral of St. Stephen, he
called a carriage for two ladies waiting there in
the rain. In their conversation they learned that
he could not pursue his priestly studies because
of a lack of funds. They generously offered to
support both him and his friend, Thaddeus, in
their seminary studies. The two went to Rome,
where they were drawn to St. Alphonsus' vision
of religious life and to the Redemptorists. The
two young men were ordained together in 1785.
Newly professed at age 3Drawing candidates to
the congregation, they were able to send missionaries to Poland, Germany and Switzerland.
All of these foundations had eventually to be
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abandoned because of the political and religious
tensions of the times. After 20 years of difficult
work Clement himself was imprisoned and expelled from the country.4, Clement Mary, as he
was now called, and Thaddeus were sent back
to Vienna. But the religious difficulties there
caused them to leave and continue north to
Warsaw, Poland. There they encountered numerous German-speaking Catholics who had
been left priestless by the suppression of the
Jesuits. At first they had to live in great poverty
and preached outdoor sermons. They were
given the church of St. Benno, and for the next
nine years they preached five sermons a day,
two in German and three in Polish, converting
many to the faith. They were active in social
work among the poor, founding an orphanage
and then a school for boys.
Only after another arrest was he able to reach
Vienna, where he was to live and work the final
12 years of his life. He quickly became "the
apostle of Vienna," hearing the confessions of
the rich and poor, visiting the sick, acting as a
counselor to the powerful, sharing his holiness
with all in the city. college in his beloved city.
Persecution followed him, and there were those
in authority who were able for a while to stop
him from preaching. An attempt was made at
the highest levels to have him banished. But his
holiness and fame protected him and the growth
of the Redemptorists. Due to his efforts, the
congregation, upon his death in 1820, was
firmly established north of the Alps.
He was canonized in 1909.
Clement saw his life’s work meet with disaster.
Religious and political tensions forced him and
his brothers to abandon their ministry in Germany, Poland and Switzerland. Clement himself
was exiled from Poland and had to start all over
again. Someone once pointed out that the followers of the crucified Jesus should see only
new possibilities opening up whenever they
meet failure. He encourages us to follow his example, trusting in the Lord to guide us.

The next Religious Education (CCD) Class will
be held on Saturday, March 21, 2009. The students are to meet in church for the 8:00 A. M.
Mass, and their RICE BOWLS will be collected
during the Mass.

Anuncios Parroquiales
III Domingo de Cuaresma
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de
lo que está escrito: "el celo de tu casa me devora". Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos
nos muestras para obrar así? Jesús contestó: Destruid
este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba
del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los
muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de
Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos
que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los
conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie
sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de
cada hombre.
J 2, 13- 25
15 de Marzo - San Clemente Hofbauer
Nuestro santo nace el día de San Esteban, 26 de diciembre de 1751, en Tasswitz, Moravia. Noveno de 12
hijos nacidos de María y Pablo Hofbauer, fue bautizado
al día siguiente de su nacimiento. Le impusieron el nombre de Hansl; es decir, Juan. Será con este nombre con
el que se le conocerá hasta el día en que se haga ermitaño y en el elegirá el nombre de Clemente.
El ideal del sacerdocio vence sobre el de la carrera militar. Desgraciadamente, al pertener a una familia pobre, Hansal tiene pocas esperanzas
de poder entrar en un seminario o de ingresar en una orden religiosa.
Comienza por estudiar latín en casa del vicario de su parroquia. El párroco es un viejo sacerdote que llega a descubrir en el joven Hofbauer la
semilla de la vocación.
En 1771, un viaje a Italia lleva a Hofbauer a Tivoli. Decide hacerse ermitaño en el santuario de Nuestra Señora de Quintiliolo y pide al obispo de
la diócesis recibir el hábito de ermitaño. Es entonces cuando Hansl Hofbauer cambia su nombre por el de Clemente María; Clemente por el
obispo de Ancira en Asia y María por la Virgen María. El ermitaño Clemente ruega por si mismo y por todos los que, en el mundo, se olvidan
de rezar.
En 1784, durante una peregrinación, Clemente y su compañero de viaje,
Thaddeus Huebl, deciden unirse a una comunidad religiosa. Los dos
seminaristas son recibidos en el noviciado redentorista de San Julián, en
Italia. En la fiesta de San José, 19 de marzo de 1785, Clemente Hofbauer y Thaddeus Huebl se convierten en Redentoristas al profesar
públicamente sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Diez días
después son ordenados sacerdotes en la Catedral de Alatri.
Pocos meses después de su ordenación, los dos Redentoristas extranjeros son llamados por su Superior General, Padre de Paola, que les
pide que regresen a su patria, más allá de los Alpes, y que establezcan
la Congregación redentorista en el Norte de Europa. Se trata de una
empresa difícil e insólita para dos hombres tan recientemente ordenados. Para Alfonso, el hecho de que la Congregación se extienda más
allá de los Alpes es una prueba manifiesta de que los Redentoristas
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habrían de durar hasta el final de los tiempos. Para Clemente, se trata
de un sueño que se convierte en realidad.
La situación política impide a Clemente permanecer en su propio país.
En febrero de 1787 llegan a Varsovia, una ciudad de 124.000 habitantes. Aunque en ella hay 160 iglesias, además de 20 monasterios y conventos, desde muchos puntos de vista casi se trata de una ciudad sin
Dios. La gente es pobre y falta de formación; las viviendas se caen a
pedazos. Muchos han abandonado ya el catolicismo para hacerse francomasones. Los fieles católicos y los pocos buenos sacerdotes que
restan, viven grandes padecimientos. Durante los próximos 20 años,
Clemente y su pequeño grupo de sacerdotes y hermanos redentoristas
compartirán este sufrimiento por Dios y por los fieles de Polonia.
Dice la leyenda que, en otra ocasión, entró Clemente en un bar local a
mendigar. Al pedir Clemente la limosna, uno de los encargados le escupió la cerveza a la cara. Limpiándose tranquilamente la cerveza, Clemente respondió: "Esto es para mí. Pero ahora ¿qué me da para mis
chicos?" Los clientes de la cervecería quedaron verdaderamente tan
atónitos por aquella respuesta cristiana que Clemente recogió en aquella ocasión más de 100 monedas que plata. Cuando los Redentoristas
abren las puertas de su iglesia, se encuentran con que tienen que predicar a bancos vacíos. Demasiadas cosas preocupan a la gente, alejándola de Dios; además, no se fían de los sacerdotes extranjeros. Habrían
de pasar muchos años antes de que los Redentoristas lograran conquistar el corazón de la gente, pero, una vez logrado, San Bennon se convertirá en uno de los lugares más visitados de la Iglesia católica en Varsovia.
En 1791, cuatro años después de su llegada, los Redentoristas transforman el albergue de los chicos en academia.
En septiembre de 1808, tras el destierro de Polonia, Clemente llega a
Viena. Allí se quedará ya hasta su muerte acaecida cerca de 13 años
después. En 1809, cuando las fuerzas napoleónicas atacan Viena, Clemente como capellán del hospital, cura a los soldados heridos. El arzobispo de Viena advierte el celo de Clemente y le pide que se haga cargo
de una pequeña iglesia italiana de Viena. Clemente permanecerá allí
durante cuatro años para, luego, ser nombrado capellán de las Monjas
Ursulinas en julio de 1813.
Caído enfermo en los primeros días de marzo de 1820, muere el 15 del
mismo mes de aquel año. Como Moisés, en la Biblia, ha conducido a su
pueblo hasta la Tierra Prometida pero no ha podido vivir lo suficiente
como para poder entrar en ella. Muere, en todo caso, con una gran recompensa: la de saber que su segundo sueño se ha hecho realidad.
Clemente Hofbauer fue beatificado el 29 de enero de 1888 por el Papa
Leo XIII y canonizado como santo de la Iglesia católica el 20 de mayo de
1909. En 1914, el Papa Pío X le concede el título de Apóstol y Patrón de
Viena. Hoy, a más de 150 años de su muerte, la fiesta anual de san
Clemente es celebrada de modo especial por la población de Viena y
por los seis mil sacerdotes y hermanos del mundo entero que visten el
hábito redentorista como lo hizo san Clemente.
Mas información pueden encontrar en la pagina: www.cssr.com
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.

La próximas clases de catecismo se llevaran a
cabo el 21 de Marzo a las 8 de la mañana. Por favor padres de traer a sus hijos a tiempo! Y traer su
caja de Operación Arroz. Para las misiones. Gracias por su ayuda!

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkiego Postu
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a
stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie,
rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś
mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w
Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast
nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.
J 2,13-25

15 marca - św. Klemens Hofbauer
Redemptorysta, Patron Warszawy kelnerów i piekarzy
Klemens urodził się 26 grudnia 1751 roku na Morawach w Tasovicach w licznej czeskiej, choć zniemczonej rodzinie rzeźnika. Na Chrzcie świętym otrzymał
imię św. Jana Apostoła. Gdy Jan miał 7 lat, zmarł jego
ojciec. Matka potrafiła nie tylko zapewnić dwunastce
dzieci utrzymanie, ale przede wszystkim głębokie wychowanie religijne. Ponieważ ubóstwo matki nie pozwoliło Janowi, by się mógł kształcić, podjął się pracy piekarza. Nie miał wszakże spokoju: nurtowało
go bowiem pragnienie poświęcenia się na służbę Bożą. Dlatego za
oszczędzony grosz wraz ze swoim przyjacielem, Piotrem Kunzmannem, udał się do Rzymu, a potem do Tivoli, gdzie wstąpił do eremitów. Nie czuł się tam jednak dobrze. Gnał go żar pracy apostolskiej.
Dlatego wystąpił z eremu i wrócił do kraju. W klasztorze norbertanów
w Klosterbruck chodził do gimnazjum, a równocześnie służył w klasztorze, by w ten sposób opłacić swoją naukę i utrzymanie. Na nowo
podjął też pracę piekarza. Codziennie bywa na Mszy świętej i do niej
pobożnie służy. To zwróciło uwagę na niego pewnych pań, które mu
pomogły poświęcić się studiom wyższym na uniwersytecie wiedeńskim.
W Rzymie zetknął się z niedawno założonym przez św. Alfonsa Marię
Liguoriego zakonem redemptorystów, do którego wstąpił. Imię Jan
zmienił sobie wówczas na Klemens Maria. Ponieważ Klemens posiadał już studia teologiczne, które odbył na uniwersytecie wiedeńskim,
dlatego zaraz po złożeniu ślubów zakonnych otrzymał święcenia kapłańskie (1785). Miał już wtedy 34 lata. Po otrzymaniu święceń kapłańskich wysłano go do Wiednia, a następnie na Pomorze. Zatrzymał się na jakiś czas w Warszawie. Chwilowy postój przemienił się w
pobyt trwający 21 lat (1787-1808).
Klemens przybył do Warszawy z dwoma towarzyszami, przyjaciółmi:
z o. Hublem i bratem Kunzmannem. Ze względu na złe drogi i panującą jeszcze zimę nuncjusz papieski polecił gościom pozostanie w stolicy pewien czas. Biskup poznański, do którego należała wówczas
Warszawa, oddał im opiekę nad kościołem Św. Benona w Warszawie.
Był on przeznaczony do obsługi katolików niemieckich. Polecono
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również św. Klemensowi czasową opiekę nad kościołem pojezuickim
przy katedrze, gdyż po kasacie tegoż zakonu (1773) kościół niszczał.
Redemptorystom oddano równocześnie pod opiekę dom sierot i szkołę rodzin rzemieślniczych. Na audiencji u króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego otrzymał Klemens zapewnienie pomocy materialnej.
Podobną pomoc zadeklarowała Komisja Edukacji Narodowej, jak też
sejm w Grodnie. Skoro zaś dzieło zostało rozpoczęte, trzeba je było
dalej prowadzić. W taki to sposób św. Klemens pozostał już w Warszawie.
Utrzymanie kościołów, sierocińca, internatu i szkoły wymagało znacznych środków. Czasami Klemens musiał żebrać, aby je utrzymać.
"Pewnego dnia zaszedł po prośbie do karczmy. Kiedy zwrócił się o
datek do grających w karty, jeden z graczy uderzył go w twarz, na co
Święty odpowiedział: «To dla mnie, a co dla moich sierot?» Skruszeni
kompani oddali całą ugraną". Prowadził działalność charytatywną,
opiekę nad służącymi - których było wtedy w stolicy około 11 tysięcy.
Uruchomił drukarnię i wydawnictwo książek religijnych oraz stowarzyszenie dla pogłębiania wiedzy religijnej. W ten sposób powstała
pierwsza placówka jego zakonu w Polsce. Był wybitnym kaznodzieją.
Dla zapewnienia trwałości dzieła św. Klemens rekrutował z chłopców
przyszłych redemptorystów. Oddawał ich do szkół gimnazjalnych, a
potem sam uczył ich filozofii i teologii aż do święceń kapłańskich. Po
8 latach miał już 7 kapłanów. Założył także nowicjat. W roku 1803
miał już 18 kapłanów, a w roku 1808 łączna liczba redemptorystów
wyniosła 36! Zakon, widząc błogosławione owoce jego pracy, mianował Klemensa wikariuszem generalnym na tereny na północ od Alp,
zezwalając mu na dużą swobodę w działaniu.
Gdy po III rozbiorze Polski Warszawa znalazła się pod okupacją Prus,
zaczęły się prześladowania. Daremnie Klemens słał memoriały do
króla Fryderyka II, wykazując, że do szkoły elementarnej chodzi 256
chłopców i 187 dziewcząt; że jest to jedyna w Warszawie szkoła dla
dziewcząt; że dzieci są ubogie i korzystają z nauki bezpłatnie; że
wiele wśród nich jest sierot bezdomnych, które także z internatu korzystają bezpłatnie. Nic nie pomogło. Nadszedł dekret likwidacji szkoły.
Napoleon na wniosek marszałka Davouta podpisał wyrok, skazujący
redemptorystów, zwanych także benonitami (od kościoła Św. Benona), na wywiezienie ich do twierdzy w Kostrzyniu nad Odrą. Działo się
to 20 czerwca 1808 roku. Tam po miesiącu uwolniono redemptorystów, ale nie pozwolono im wracać do Polski. Św. Klemens w tej sytuacji udał się do Wiednia. Osiadł przy kościele sióstr urszulanek. Był
niezmordowany w konfesjonale i na ambonie. Otoczył opieką młodzież, zwłaszcza uczęszczającą na uniwersytet, chętnie ją wspomagał duchowo i materialnie. Zdołał skupić koło siebie grupę inteligencji
wiedeńskiej i przez nią rozwinąć zbawczy wpływ na innych. Oni to
przyczynili się do odrodzenia religijnego w Austrii.
Zmarł w opinii świętości 15 marca 1820 roku. Jego pogrzeb był prawdziwą manifestacją w Wiedniu. W roku 1848 rewolucja skasowała
redemptorystów w Austrii. Uległo wówczas zniszczeniu archiwum
zakonu (prowincji) z bezcennymi dokumentami, dotyczącymi działalności naszego Świętego. W roku 1862 odbyła się ekshumacja śmiertelnych szczątków św. Klemensa z cmentarza komunalnego do kościoła redemptorystów. W roku 1888 papież Leon XIII wyniósł sługę
Bożego do chwały błogosławionych, a w roku 1904 papież św. Pius X
wpisał go uroczyście do katalogu świętych. Ze względu na to, że św.
Klemens spędził 21 najpiękniejszych swoich lat w Warszawie, Episkopat Polski włączył go do katalogu świętych polskich. Jest patron Warszawy, a także kelnerów i piekarzy.W ikonografii św. Klemens przedstawiany jest w habicie. Jego atrybutem jest krzyż.
Więcej informacji: www.redemptor.pl; www.cssr.com

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.

Zapraszamy do nabywania u Pana Andrzeja wielkanocnych kartek świątecznych

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.

