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

Fourth Sunday of Lent
March 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

March 27, Friday, Lenten Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.

March 22, Fourth Sunday of Lent
7:30 †M/M Wade (John S. Kociolko)
9:00 †Eugene G. Cross (family)
†Rose Herbik (Alice Saracco)
10:00 Lektura Listów św. Pawła Apostoła
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Lidia & Leslaw Dudek (Daruisz)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Jan i Katarzyna Manieccy
†Józef Piejko
†Władysław Kałafut (21-a rocz. śm.)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Dolores Lara (Miguel Angel Zuniga)
†Vicente Rodríguez (8 Aniversario de fallecimiento)
5:00 †Luis Tomas Casas (familia)
7:00 O dary Ducha Św. Dla Krzysia w 1-ą rocz. urodzin i jego mamy Lisy
†Emilia Zawul (4-a rocz. śm.)
March 23, Monday, Lenten Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
March 24, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 †Anne P. Stachnik (Family)
8:00 Parishioners
1:45 Children’s Way of the Cross
March 25, Wednesday, Annunciation of the Lord
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration
9:00 to 9:30 Public reading of St. Paul’s Letters
6:30 La Misa
8:00 Msza św.
March 26, Thursday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Parishioners

March 28, Saturday, Lenten Weekday
8:00 †Rose Zimowski (Ernie & Joann Zimowski)
5:00 †Estelle Kogder (sister)
†Marie Zalesiak (Ev. Popela)
†Edward J. Slepicka (Rita & Andy)
7PM Polish Vigil
March 29, Sunday Fifth Sunday of Lent
7:30 †Mike Vavrek (Family)
9:00 †Eugene G. Cross (family)
10:00 Lektura Listów św. Pawła Apostoła
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Marianna i Franiciszek Marzec
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por los feligreses
5:00 †Andrea Ramirez (3er Aniversario de fallecimiento)
7:00 Za parafian
Lector Schedule
March 28, 2009
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
March 29, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Michael Yunker, Marissa Martinez
10:30 Danuta Landt, F. Banachowski
12:30 Juana Salas, Roberto Pasillas,
Javier Sanchez, Esteban Talavera
5PM Linda Ramirez, Martha Brito,
Humberto Tellez, Enrique Garcia

Eucharistic Ministers
March 28, 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 Waldemar J. Lipka
12:30 Juana Salas, Linda Ramirez, Olivia Ortiz
5:00 Margarita Morales, Guadalupe Gutiérrez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: 03-15-2009

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
► 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

03/14

5:00PM

$484.00

03/15

7:30AM

$480.00

9:00AM

$1,020.00

10:30AM

$1,772.00

12:30PM

$1,229.00

5:00PM

$386.00

7:00 PM

$201.00

TOTAL

$5,572.00

Children´s collection
$119.00
For the Church in Central and Eastern Europe

$1050.00

As you know the process of getting Sunday envelopes
to our parishioners has changed. We would like to
make sure everyone who wants Sunday envelopes gets
them. We have a company that mails the envelopes to
you, every two months an updated list must be sent to
them in order to mail your Sunday envelopes. With
that being said, we have been updating our list every
month to make sure it is possible. Unfortunately,
there are 400 people who have not donated since January 1, 2009. We are not sure if your envelopes were
received. We would like to ask you for a favor. If
you have not received your envelopes, please let us
know. If there were any changes such as address or
phone number, please let us know as soon as possible.
Thank You

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
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
Justine Hranicka

Sr. Magdalene Kabat
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
IV Sunday of Lent

Jesus said to Nicodemus:
"Just as Moses lifted up the serpent in the desert,
so must the Son of Man be lifted up,
so that everyone who believes in him may have eternal
life."
For God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might not perish
but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn
the world,
but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned,
but whoever does not believe has already been condemned,
because he has not believed in the name of the only Son
of God.
And this is the verdict,
that the light came into the world,
but people preferred darkness to light,
because their works were evil.
For everyone who does wicked things hates the light
and does not come toward the light,
so that his works might not be exposed.
But whoever lives the truth comes to the light,
so that his works may be clearly seen as done in God.
J 3,14-21

Dignitas Personae Conference
(On the Dignity of the Person).
Are you or someone you know experiencing the sadness of infertility? Are you
a Parish Respect Life Coordinator or
Committee Member, or interested in
spreading the Gospel of Life? Are you a
Catholic physician, nurse or other medical professional?
Then join us on Saturday, March 28th for a major conference on Dignitas Personae, the new Vatican Instruction
on bioethics.
Dr. Thomas Hilgers, a pioneer in assisting infertile couples to have children, will present the ground-breaking
methodology of Naprotechnology. Yale-educated neuroscientist Fr. Tad Pacholczyk will discuss artificial reproductive technologies and the Church’s guidance. Cardinal
George will present on The Dignity of the Human Person,
and Bob Gilligan will discuss legislative issues, with time
for networking and fellowship.This event is sponsored by
the Respect Life Office and the Office for Evangelization
of the Archdiocese of Chicago, and Relevant Radio, and it
will be held at the Marriott O'Hare. Attendance is $35 and
includes breakfast, lunch, parking and materials. For
more information or to register, go to
www.respectlifechicago.org, or call 312.534.5355.
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March 25
Annunciation of the Lord
The feast of the Annunciation goes back to the fourth
or fifth century. Its central
focus is the Incarnation: God
has become one of us. From
all eternity God had decided
that the Second Person of
the Blessed Trinity should
become human. Now, as Luke 1:26-38 tells us,
the decision is being realized. The God-Man
embraces all humanity, indeed all creation, to
bring it to God in one great act of love. Because human beings have rejected God, Jesus
will accept a life of suffering and an agonizing
death: “No one has greater love than this, to lay
down one’s life for one’s friends” (John 15:13).
Mary has an important role to play in God’s
plan. From all eternity God destined her to be
the mother of Jesus and closely related to him
in the creation and redemption of the world. We
could say that God’s decrees of creation and
redemption are joined in the decree of Incarnation. As Mary is God’s instrument in the Incarnation, she has a role to play with Jesus in
creation and redemption. It is a God-given role.
It is God’s grace from beginning to end. Mary
becomes the eminent figure she is only by
God’s grace. She is the empty space where
God could act. Everything she is she owes to
the Trinity. She is the virgin-mother who fulfills
Isaiah 7:14 in a way that Isaiah could not have
imagined. She is united with her son in carrying
out the will of God (Psalm 40:8-9; Hebrews
10:7-9; Luke 1:38). Together with Jesus, the
privileged and graced Mary is the link between
heaven and earth. She is the human being who
best, after Jesus, exemplifies the possibilities of
human existence. She received into her lowliness the infinite love of God. She shows how
an ordinary human being can reflect God in the
ordinary circumstances of life. She exemplifies
what the Church and every member of the
Church is meant to become. She is the ultimate
product of the creative and redemptive power
of God. She manifests what the Incarnation is
meant to accomplish for all of us.

Anuncios Parroquiales
IV Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo
que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que
todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto
amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para que no perezca ninguno de los que creen en
él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por Él. El que
cree en él no será condenado; el que no cree ya
está condenado, porque no ha creído en el nombre
del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto:
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron
la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la
luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado
por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad
se acerca a la luz, para que se vea que sus obras
están hechas según Dios.
J 3, 14- 21

Gracias al «sí» de Cristo y de María,
Dios pudo asumir un rostro de hombre
Queridos hermanos y hermanas:
El 25 de marzo se celebra la solemnidad
de la Anunciación de la Virgen María.
La Anunciación, narrada al inicio del
Evangelio de san Lucas, es un
acontecimiento humilde, escondido -nadie lo vio, sólo lo presenció María--,
pero al mismo tiempo decisivo para la historia de la
humanidad. Cuando la Virgen pronunció su «sí» al
anuncio del ángel, Jesús fue concebido y con Él
comenzó la nueva era de la historia, que después sería
sancionada en la Pascua como «nueva y eterna
Alianza».
En realidad, el «sí» de María es el reflejo perfecto del
«sí» de Cristo, cuando entró en el mundo, como
escribe la Carta a los Hebreos interpretando el Salmo
39: «¡He aquí que vengo - pues de mí está escrito en el
rollo del libro - a hacer, oh Dios, tu voluntad!» (10, 7).
La obediencia del Hijo se refleja en la obediencia de la
Madre y de este modo, gracias al encuentro de estos
dos «síes», Dios ha podido asumir un rostro de
hombre. Por este motivo la Anunciación es también
una fiesta cristológica, pues celebra un misterio central
de Cristo: su Encarnación.
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra». La respuesta de María al ángel continúa en la
Iglesia, llamada a hacer presente a Cristo en la historia,
ofreciendo su propia disponibilidad para que Dios siga
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visitando a la humanidad con su misericordia.
El «sí» de Jesús y de María se renueva de este modo
en el «sí» de los santos, especialmente de los mártires,
que son asesinados a causa del Evangelio. Lo subrayo
recordando que ayer, 24 de marzo, aniversario del
asesinato de monseñor Óscar Romero, arzobispo de
San Salvador, se celebró la Jornada de Oración y de
Ayuno por los Misioneros Mártires: obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, asesinados
en el cumplimiento de su misión de evangelización y
de promoción humana. Ellos, los misioneros mártires,
como dice el tema de este año, son «esperanza para el
mundo», pues testimonian que el amor de Cristo es
más fuerte que la violencia y el odio. No han buscado
el martirio, pero han estado dispuestos a dar la vida
para ser fieles al Evangelio. El martirio cristiano sólo
se justifica como supremo acto de amor a Dios y a los
hermanos.
En este período de Cuaresma contemplamos más
frecuentemente a la Virgen que en el Calvario sella el
«sí» pronunciado en Nazaret. Unida a Jesús, testigo del
amor del Padre, María vivió el martirio del alma.
Invoquemos con confianza su intercesión para que la
Iglesia, fiel a su misión, dé al mundo entero testimonio
valiente del amor de Dios.
Benedicto XVI, 25 marzo 2007
Invitamos a todos Ustedes a participar en la Misa en
español el día 25 de marzo a las 6:30PM.
Los sobres para las colectas.
Como ya saben, nuestro sistema de enviar
los sobres de colectas dominicales ha
cambiado. Ahora tenemos una compañía
que distribuye los sobres a domicilio.
Queremos asegurarnos que todo el que
quiera los sobres dominicales los reciba.
Cada dos meses una lista que esta al día, es mandada a la
compañía para que ellos manden los sobres a las personas que
los quieran recibir. Nosotros hemos puesto nuestra lista al día
de las personas registradas, y de personas que se están
registrando cada mes. Desafortunadamente, hay 400 personas
que no han donado desde 1ero de enero del 2009. No estamos
seguros si aun han recibido los nuevos sobres. Les queremos
pedir que por favor si no han recibido los sobres, llame a la
rectoría. Si ha hecho cambios como de domicilio o de
teléfono, por favor déjenos saber lo más pronto posible.
Gracias.
Teléfono de Rectoría: 708-652-0948 ext. 20
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:
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.

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkiego Postu
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe
były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy,
zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.
J 3,14-21
25 marca
Zwiastowanie Pańskie
Dzisiejsza uroczystość
przypomina nam o tym
wielkim zdarzeniu, od
którego rozpoczęła się
nowa era w dziejach
ludzkości. Archanioł
Gabriel przyszedł do
Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej
spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w
cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie
Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w
trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia
jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań.
Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś
formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad
wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach
Ewangelii.
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół
Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od
czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym
świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z
Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu
pomiędzy latami 530-550. Święto w Konstantynopolu
potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w
Jerozolimie w I połowie VII w. Na Zachodzie natomiast
potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich
początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana
za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania,
co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia
na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd.
Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą
czyniąc Maryję jako "błogosławioną między niewiastami",
wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.
Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w
święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana
Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią
z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. O
święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w

22 marca 2009
Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna,
bardzo piękna procesja.
Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika
Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady,
który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na
miejscu, gdzie według podania miał stać domek świętej Rodziny.
W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z
Piacenza. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu
wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała
aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie
istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje
się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół
Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu tego znajduje się także
synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często
przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z czasów Maryi jest
jej Studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś
kościół poświęcony św. Gabrielowi, aniołowi.
Nie mamy również pewności, dlaczego na obchód tajemnicy
Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej
podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym
celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami,
które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy
święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie
pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni
marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w
Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego
właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment
Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć i z
martwych powstanie odnowiło wszechświat.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które
upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i
"Anioł Pański".
Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia
archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy
Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela - "łaski pełna" Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem
Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona.
Słowa św. Elżbiety: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego" zawierają część
pozdrowienia anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W
ten sposób św. Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej
tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata
winszuje Maryi tak wielkiej godności.
Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i
Elżbiety. Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów,
które do dnia dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia
Anielskiego odmawiały miliony wiernych i wielu świętych
wielekroć na dzień. Do jej rozpowszechnienia przyczyniło się
również "nabożeństwo trzech Zdrowaś". Propagowało je wielu
świętych, jak np. św. Leonard z Porto Maurizio (+ 1751), św.
Alfons Liguori (+ 1787) i św. Jan Bosko (+ 1888). Jedni
rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie trzech cnót:
wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czystości niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie
łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.
Do liturgii Pozdrowienie Anielskie zostało wprowadzone w formie
antyfony do Mszy świętej w IV Niedzielę Adwentu w wieku XII.
Najwięcej jednak do rozpowszechnienia Zdrowaś Maryjo
przyczyniła się praktyka odmawiania różańca świętego, gdzie tę
modlitwę powtarza się aż 150 razy.

Zapraszamy dnia 25 marca na Mszę św. w języku
polskim o godzinie 8:00PM

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.

W każdą niedzielę o godzinie 10:00AM
ma miejsce lektura Listów św. Pawła
Apostoła w naszym kościele.

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..

Czuwanie nocne
W najbliższą sobotę, 28 marca 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.

Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą
niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 10:30.

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.

