St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948 Fax. 708-652-0646

Website: www.stmaryofczestochowa.org

E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Fifth Sunday of Lent
March 29, 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
†James K. R. Vosceky
†Kathleen Kunish (from relative)
†Sylvia & George Bilek (Family & Friends)
†Ann Paida

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 O Boże bł. dla Witolda Sochy z okazji urodzin
O Boże bł. i szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki Grześnikowskiej
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Anny Bafia z okazji 50tych urodzin
†Halina & Stanley Czykier
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Marianna i Franciszek Marzec
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Angel Diaz (Maria Gabriela)
5:00 †Andrea Ramirez (3er Aniversario de fallecimiento)
7:00 O Boże bł. i potrzebne łaski w rodzinie oraz o Dary Ducha
Św. i opiekę M. B. dla córek
†Feliks Smolak (1-a rocz. śm.)
March 30, Monday, Lenten Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
March 31, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Parishioners
1:45 Children’s Way of the Cross
April 1, Wednesday, Lenten Weekday
7:00 Parishioners
8:00 Blessings for Witold Socha on his birthday
8:30 Eucharistic Adoration
1:45 to 2:15
Public reading of St. Paul's Letters (1 Timothy)
6:30 Lectura de las Cartas de San Pablo en publico
7:30 EL Vía Crucis y la Misa
April 2, Thursday, Lenten Weekday
7:00 †Frank Budzik (Kathie & Brian)
8:00 †Mary Supol (Delores Mares)
April 3, First Friday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Parishioners
8:30 Adoration
7:00 Droga Krzyżowa i Msza św.
April 4, First Saturday, Lenten Weekday
8:00 Parishioners
8:30 Adoration
5:00 †Joseph E. Kasperski (Marianne Buckner)
†Stanley & Sophie Borowiak (Frances & Clara Zima)

April 5, Palm Sunday of the Lord’s Passion
7:30 Parisioners
9:00 St. Mary’s Choir
†Eugene G. Cross (Family)
10:00 Lektura Listów św. Pawła Apostoła
10:30 O Boże bł. i opiekę Jasnogurskiej Pani dla Dominika Wantuch w dniu 1-szych urodzin
†Halina & Stanley Czykier
†Zdzisław Hajost (7-a rocz. śm., rodzina)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por los feligreses
5:00 Por los feligreses
7:00 Za Parafian

Lector Schedule
April 4, 2009
5:00 Mr. Theis & School Children
April 5, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Eric Batrez, Helen Cison
10:30 Danuta Landt, F. Banachowski
12:30 Miriam Campagne, Javie Sanchez,
Aldo Ibarra, Linda Ramirez
5PM Griselda Avitia, Rene Aviña,
Enrique Garcia, Martha Brito
Eucharistic Ministers
April 4, 2009
5:00 Mary Vittorio, Joanne Napoletano
April 5, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 John Kulaga, Gerogia Czarnecki,
Christine Zaragoza, Rafael Ayala
10:30 Waldemar J. Lipka
12:30 Alejandra Baez, Martin Duran, Margarita Morales
5:00 José Gutiérrez, Guadalupe Gutiérrez

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between….
I. Bogumiła Najda & Łukasz Szuba
I. Helen Nowobilski & Frank Solomon
I. Mariana Garcia & Gilberto Cortez Gonzalez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: 03-22-2009

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

Eternal Rest………………….
Casey W Trznadel
May God Who called you, take you home!

Children´s collection

03/21

5:00PM

$648.00

03/22

7:30AM

$355.00

9:00AM

$1,369.36

10:30AM

$1,747.00

12:30PM

$1,325.83

5:00PM

$261.00

7:00 PM

$206.00

TOTAL

$5,912.19

$92.35

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

St. Mary’s Parish News
V Sunday of Lent
Some Greeks who had come to worship at the Passover
Feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee,
and asked him, "Sir, we would like to see Jesus." Philip
went and told Andrew; then Andrew and Philip went and
told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come
for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to
you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies,
it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces
much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever
hates his life in this world will preserve it for eternal life.
Whoever serves me must follow me, and where I am,
there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. "I am troubled now. Yet what should I
say? 'Father, save me from this hour'? But it was for this
purpose that I came to this hour. Father, glorify your
name." Then a voice came from heaven, "I have glorified
it and will glorify it again." The crowd there heard it and
said it was thunder; but others said, "An angel has spoken to him." Jesus answered and said, "This voice did
not come for my sake but for yours. Now is the time of
judgment on this world; now the ruler of this world will
be driven out. And when I am lifted up from the earth, I
will draw everyone to myself." He said this indicating the
kind of death he would die.
Jn 12:20-33
2009 EASTER SCHEDULE
CONFESSIONS
Monday, April 6th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Tuesday, April 7th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Wednesday, April 8th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Holy Thursday, April 9th
7:00PM TRILINGUAL MASS
Eucharistic Adoration until Midnight
Good Friday, April 10th
10:00AM Way of the Cross on the streets
3:00PM Celebration (English)
5:00PM Celebration (Spanish)
7:00PM Celebration (Polish)
Eucharistic Adoration until Midnight
Holy Saturday, April 11th
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL
Easter Sunday, April 12th
5:30AM Mass (Polish)
7:30AM & 9:00AM Mass (English)
10:30AM Mass (Polish)
12:30PM Mass (Spanish)
5:00PM Mass (Spanish)
Easter Monday, April 13th
7:00AM & 8:00AM Mass (English)

March 29, 2009

Happy Birthday to You!
On Wednesday, April 1,
Mr. Witold Socha will be
celebrating his 27th birthday. Mr. Socha we wish to
express our appreciation
for all of your terrific work
and wish you all the best
that life has to offer. May
the Lord bless you and keep you in His care.
We are grateful to all who
participated in
our rummage
sale. If you
purchased a
space, made a
donation,
helped with
the sales, or
worked in the
kitchen; in
whatever way
you contributed you have
our sincere
thanks. The
profit realized
from this
event was
$1,880.69.

THE NEX RELIGIOUS
EDUCATION CLASS WILL BE
HELD ON SATURDAY
MORNING APRIL 4, 2009.
CLASSES ARE IN SESSION
FROM 8:00 A. M. TO 10:00 A. M.

School Walkathon
On April 29, our students will
participate in our annual
walkathon. The money raised
will help needy families and also
certain school expenses.
We
need the help of the community to raise these funds,
we are looking for donators for prizes (motivational
prizes that get the kids to collect more money for the
cause) and money donators direct to the walkathon.
If you can help with this project, please contact Mr.
Theis at 708-656-5010 ext. 56.

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos gentiles; éstos acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue
a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a
decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado
la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre.
Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde,
y el que se aborrece a sí mismo, se guardará para
la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga
y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a
quien me sirva el Padre le premiará. Ahora mi alma
está agitada y, ¿qué diré? : Padre líbrame e esta
hora. Pero si por esto he venido, para esta hora.
Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz
del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había
sido un trueno; otros decían que le había hablado
un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no
he venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser
juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo
va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado
sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.
J 12, 20-33

El día 1 de abril tiene sus cumpleaños Sr.
Witold Socha el organista de nuestra parroquia. Felicidades a Sr. Witold Socha y que
Dios le bendiga todos los días de su vida.
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

29 de Marzo de 2009

Todos estamos muy
contentos que en el
último retiro de Evangelización han participado 82 personas.
Todo fue bien organizado creando un ambiente verdaderamente
lleno de amor.
Gracias a Todos.

Las próximas clases de Religión (CCD) vamos a tener
el día 4 de Abril de 2009 por la mañana (de 8.00 a
10.00 a.m.).
FIESTAS DE PASCUA 2009
CONFESIONES
Lunes, 6 de Abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Martes, 7 de Abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Miércoles, 8 de Abril 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Jueves Santo, 9 de Abril
7:00PM MISA TRILINGÜE
Adoración Eucarística hasta medianoche
Viernes Santo, 10 de Abril
10:00AM El Vía Crucis Viviente
3:00PM Celebración (Ingles)
5:00PM Celebración (Español)
7:00PM Celebración (Polaco)
Adoración Eucarística hasta medianoche
Sábado de Gloria, 11 de Abril
Bendición de comida en la iglesia
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE
Domingo de Pascua, 12 de Abril
5:30AM Misa (Polaco)
7:30AM & 9:00AM Misa (Ingles)
10:30AM Misa (Polaco)
12:30PM Misa (Español)
5:00PM Misa (Español)
Lunes de Pascua, 13 de Abril
7:00AM & 8:00AM Misa (Ingles)

Todos los Viernes durante la Cuaresma no se come carne y esto es
para personas mayores de 14 años de edad.
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
V Niedziela Wielkiego Postu
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w
czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł
i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i
powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha
swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi
służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i
mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię.
Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze
wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało!
Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus:
Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz
władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich
do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał
umrzeć.
J 12,20-33
WIELKANOC 2009
SPOWIEDŹ
Pn. 6 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wt. 7 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Środa 8 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wielki Czwartek 9 kwietnia
7:00PM Msza św. (W trzech językach)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielki Piątek 10 kwietnia
10:00AM Droga Krzyżowa na ulicach
3:00PM Celebracja (Po Angielsku)
5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)
7:00PM Celebracja (Po Polsku)
Kościół otwarty do Północy
Wielka Sobota 11 kwietnia
Błogosławieństwo Pokarmów w kościele
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)
Wielkanoc 12 kwietnia
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
7:30 i 9:00AM Msza św. (Po Angielsku)
10:30AM Msza św. (Po Polsku)
12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
5:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia
7:00A.M., 8:00AM Msza św. (Po Angielsku)

29 marca 2009
Plurimos Annos
Dnia 1 kwietnia roku pamiętnego w
rodzinie Jana i Zofii Socha przyszedł na
świat pierworodny syn, któremu na
Chrzcie świętym dano imię Witold.
Jeszcze wtedy rodzice nie wiedzieli
czemu to dziecię tyle płacze. Dopiero
potem się okazało, że ich pociecha przejawia zainteresowania muzyczne.
I
stało się. Syn ich został Organistą i
Dyrektorem Muzycznym. Dziś swym
śpiewem i talentem muzycznym ”pieści” nasze uszy.
Z okazji 27-tych urodzin życzymy obfitości łask Bożych oraz stałej opieki Matki Bożej Częstochowskiej.

Gorzkie Żale to nabożeństwo odprawiane w Wielkim
Poście - okresie liturgicznym, w którym rozważana jest
Męka Pańska, a w Wielkim Tygodniu ukrzyżowanie i
śmierć Pana Jezusa. Okres ten cechuje muzyka bardziej
rzewna, z którą kojarzą się takie uczucia jak żałość, litość, współczucie itp. Wszystkie pieśni okresu pasyjnego
są w tonacji molowej, czyli smutnej, potrzebnej do zamyślenia, zadumy czy refleksji i zastanowienia się. Wzruszające teksty do wszystkich pieśni tego okresu potęgują niepowtarzalny
klimat. Uroczysty charakter, rzewna przepiękna muzyka, wzruszające
teksty - czy po prostu w dzisiejszym życiu, gdzie coraz bardziej wdziera
się egoizm, tupet, pogoń za materią, tęsknić zaczynamy za zamyśleniem, przeproszeniem, za współczuciem, litością, za pokorą czy wręcz
pokutą. Gorzkie Żale to jakby streszczenie całego okresu Wielkiego
Postu: całej męki, ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa, których rozważanie przez śpiew pięknych, bardzo rzewnych melodii, odbywa się w kościele w sposób bardzo uroczysty, przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy
ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1) Brak jakiegokolwiek przywiązania
do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji zyskuje się odpust cząstkowy); 2) Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; 3) Przyjęcie Komunii świętej; 4) Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario")
w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma
być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc); 5) Wykonanie czynności związanej z odpustem
Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast
po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko
jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu
potrzebuje). Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.
Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać
za innych żywych.

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

Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek
miesiąca. Odwiedziny chorych jak zwykle
od godz. 9-tej rano. Zapraszamy na Mszę
św. pierwszopiątkową o godz. 7:00 wieczorem. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi.

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.

