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 Easter
April 26, 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. 708-432-7413
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

April 26, Third Sunday of Easter
7:30 Parishioners
9:00 Mass of Presentation for Confirmation Candidates
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Aniela Tylka
†Adam Początko i Genowefa Pieraszewska
12:30 Por los Feligreses
5:00 Por los Feligreses
7:00 †Stanley Maka (wife)
April 27, Monday Easter Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM Confirmation Mass
April 28, Tuesday Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Parishioners
April 29, Wednesday, Catherine of Siena virgin and doctor
7:00 Parishioners
8:00 †Antoinette Andelbrat (niece)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oracíón
April 30, Thursday Easter Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
May 1, First Friday, Easter Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Adoration
7:00 Polish Mass
May 2, First Saturday Athanasius, bishop & doctor
8:00 Parishioners
8:30 Adoration
10:00 School Children First Communion Mass
12:30 CCD Children First Communion Mass
5:00 Parishioners

Iskierki Parafialne
May 3, Fourth Sunday of Easter
7:30 †Helen Natonski (Marcy Pugno)
9:00 †Virlene Athern (Husdband, Brian Athern)
10:10 Litania Loretańska
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Roman Klepacz (rodzina)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
12:30 Por los Feligreses
5:00 Bendición de 50 años de Matrimonio de Salvador
y María de Jesus Muñoz
†Ulises Venegas (Martha Venegas)
7:00 Za Parafian

Lector Schedule
May 2, 2009
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
May 3, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Danuta Landt, F. Banachowski
12:30 Myriam Campagne, Javier Sanchez,
Aldo Ibarra, Linda Ramirez
5PM Griselda Avitia, Rene Aviña
Enrique Garcia, Martha Brito
Eucharistic Ministers
May 2, 2009
5:00 Larry Napoletano, Jean Yunker
May 3, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 Christine Zaragoza, Rafael Ayala,
Myra Rodriguez, John Kulaga
10:30 Waldemar J. Lipka
12:30 Alejandra Baez, Martin Duran, Margarita Morales
5:00 Jose Gutierrez, Guadalupe Gutierrez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
I. Beata Guzy & Dariusz Dudek

We welcome in Baptism…..
Dominik Edward Kowalczyk

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: April 12th, 2009

On Monday, April 27, 2009 at 7:00
PM, the sacrament of Confirmation will
be administered to 36 students from
our parish school and the Religious
Education Program. We welcome to
our parish the Most Reverend Bishop
John Manz who will officiate at the
Confirmation Mass.
After the Confirmation Mass there will be a reception in the
school hall for the confirmandi and their families. Bishop Manz
will be available to take pictures with the confirmandi and their
families at this time.
We congratulate the confirmandi and welcome them into full
membership in our parish of St. Mary of Czestochowa. May the
Holy Spirit be with you and guide you in all of your future endeavors!

Important information for First Communicants who
attend the Religious Education Program: A rehearsal for the First Holy Communion Mass will be
held on Tuesday, April 28th. The students are to
meet in front of the school at 4:00 PM. All children
in the First Communion Class must attend this
practice. Parents are to pick up their children after
the practice at 6:00 PM in front of the church.

04/11

7:00PM

$2,230.00

04/12

5:30AM

$5,519.00

7:30AM

$2,336.00

9:00AM

$4,637.00

10:30AM

$1,700.00

12:30PM

$2,978.00

5:00PM

$860.00

TOTAL

$20,260.00

Sunday Collection: April 19th, 2009
04/18

5:00PM

$532.00

04/19

7:30AM

$310.00

9:00AM

$806.21

10:30AM

$1,210.00

12:30PM

$1,268.00

4:00PM

$669.00

TOTAL

$4,795.21

The First Communion Class of St. Mary of Czestochowa School will receive the sacrament of the Holy Eucharist
on Saturday, May 2nd at the 10:00 AM Mass.
The First Communion Class of the Religious Education Program
will receive the sacrament of the Holy Eucharist at the 12:30 PM
Mass on Saturday, May 2, 2009.
We congratulate all of the students from St. Mary of Czestochowa School and the Religious Education Program who will
receive Holy Communion for the first time! May you always remain close to Jesus and receive Him in the sacrament of the
Holy Eucharist often throughout your lives!

The final Religious Education (CCD) class for the 20082009 school year will be held on Saturday, May 9th. All
students are to meet in the church for the 8:00 AM Mass
Certificates will be distributed in the church after the Mass.
Students will be dismissed from the church at 10:00.
Parents of students who attend the Religious Education
Program are reminded that all payments for tuition must
be paid on or before the last class on Saturday, May 9th.

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
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

Nilene Kolbuck
Virgie Lauth
Bernice Nowicki
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
Wanted!! Rosary Makers for the Cause
of Our Blessed Mother.
The request for rosaries in parishes,
schools, hospitals in the U.S., the military and missions around the world is
very high and there are not enough people making and distributing rosaries to
meet this demand.
Become a missionary by making rosaries. Please call Our
Lady’s Rosary Makers (4611 Poplar Level Road, PO Box
37080, Louisville, Kentucky 40233-7086 at (502)-968 1434 or
(502) 968-1477 or visit their website at www.olrm.org and send
a check or money order for $13.50 for a beginner’s kit which
allows you to make 50 cord rosaries; instructions are included.
Make a difference in the world. God will bless you abundantly.
Please note that the office closes at 4 PM Easter Standard
Time.
REAL LIFE EXAMPLES OF HOW ROSARIES ARE DESPERATELY NEEDED:
► One day on EWTN a program showed the severe lack of
Rosaries in Russia after the fall of Communism when people
were free to worship God again. The program showed a
large crowd standing in line in a Catholic church for their
turn to use a Rosary to pray. The Rosary, when not in use
would be hanging on the wall of the church for those people
who could not find or afford to buy one for themselves.
► Some members of Our Lady’s Rosary Makers received a
letter telling of an island in the Pacific where there was only
Rosary. The people on the island placed the Rosary over
the hands of a statue of our Blessed Mother which stood in
the fork of a path on the island. An Islander would stop,
take the rosary, pray the beads ad then carefully place it
over Mary’s hands, so the next passerby could use it too.
► When a tidal wave left 10,000 people homeless in Papua
New Guinea all during the crisis many people were begging
for rosaries and bibles and their faith was the main force
that sustained them during the crises.
► A man in Zambia knotted a tree bark into a Rosary so it
could be blessed by a priest and used for praying the rosary. Unfortunately this rosary did not last very long.

VOCATIONS TO THE PRIESTHOOD
The Archdiocese of Chicago Vocations Office helps men
discern a call to the priesthood through retreats, visits to the
seminary and discernment opportunities. As well, the Vocation Office works with men to determine their eligibility to
apply to the seminary for the diocesan priesthood in Chicago. Finally, the Vocations Office actively works to create a
culture supportive of vocations through promotion, education, and parish based efforts to raise awareness.
More information on becoming a priest in the Archdiocese of
Chicago is available by contacting: Fr. Joe Noonan at (312534-8298 or e-mail him @ vocations@archchicago.org.

April 26, 2009
On this Third Sunday of Easter we
turn to the concluding portion of Luke’s
Gospel, right after Jesus appears to
the disciples on the road to Emmaus.
As in the evangelist John’s gospel last
week, Jesus shows the scars of his
hands and feet to them. He calms the
fears of the frightened band of followers wishing them “Peace” and shares a meal of baked fish not
so much in fellowship but rather to prove that “he was not a
ghost.”
Jesus is very aware that “questions have arisen in their
hearts” (last Sunday we called them doubts with Thomas). At
this time, we too, may have questions that continue to linger in
our hearts. How do we take up Christ’s Gospel and make it our
own, living it and witnessing to it? What sacrifices will we be
called to make? What conflict or opposition will we encounter?
How can we remain faithful to his word in our work and in our
ministry?”
The letter from St. John reassures us amid our many questions and anxieties. It tells us to continue to be faithful to the
commandments and to place our trust in the Spirit that remains
with us no matter what might happen to us.
Our Lord in verses 43-49 of the Gospel “commissions” his
followers, reminding them to internalize his words, seeing in
them the “fulfillment of the law and the prophets.” Furthermore,
we as his followers need to preach and live the cornerstone of
the kingdom – forgiveness – as we witness to his presence
among us.
Peter himself in the reading from the Acts of the Apostles exemplifies this courageous witnessing when he confronts the
Jews “who denied the Holy One…and then put to death the
author of life on the cross. If they repent, he says then they too
can be forgiven and saved through the blood of Jesus “their
sins being wiped away.”

Taken from the Catholic New World, April 12-25, 2009.

Worldwide Marriage Encounter Weekends
Would the way you live your marriage convict you of being a
Christian? Receive strength to live a (more) Christ-centered
sacrament on a Worldwide Mariage Encounter Weekend. The
next weekends will be May 1-3, June 5-7, September 11-13
November 6-8 or December 4-6. For information or reservations, please consult our website at www.wwmechicagogary.org or call Kris and Jim at 1-800-442-3554.
Congratulations to Daniel Flores, a graduate of
St. Mary of Czestochowa School! Daniel attends
Fenwick High School and has achieved SECOND
HONORS for the Marking Period 3. We are very
proud of Daniel and wish him continued success
during his high school years at Fenwick!

Anuncios Parroquiales
III Domingo de Pascua
En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les
había acontecido en el camino y como reconocieron
a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaba; se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: Paz
a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían
ver un fantasma. El les dijo: ¿Por qué os alarmáis?,
¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis
manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y
daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró
las manos y los pies. Y como no acababan de creer
por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿Tenéis
ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de
pez asado. El lo tomó y comió delante de ellos. Y les
dijo: Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en
los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: Así estaba escrito:
el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día, y en su nombre se predicará la conversión
y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto.
Lc 23, 35-48
Mes de mayo dedicado
a la Virgen María
La Iglesia dedica a la Virgen María
el mes de Mayo para conocer mejor
sus virtudes y amarla más. Son muchas las virtudes de la Virgen y podemos aprovechar este mes para crecer en alguna de ellas.
Se trata de que nos esforcemos por
vivir como hijos suyos. Esto significa:
• Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo
que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a
ella en todo momento.
• Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de nosotros y recordarla a lo largo del día.
• Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que
Jesús nos da, pasan por las manos de María, y es
ella quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
• Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
• Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María especialmente el Santo Rosario.

26 de Abril de 2009

Día de Confirmación
Estamos muy contentos
de que el Obispo John
Manz acepto la invitación y nos va celebrar el
Sacramento de Confirmación el 27 de Abril
para los estudiantes de la
escuela y de estudiantes
de CCD, esta Confirmación se llevara acabo a las
7:00 de la tarde. Se les invita a las familias, amigos,
feligreses a tomar parte de este evento tan importante
para nuestra parroquia. Después de la celebración
habrá un pequeño encuentro para los Confirmados y
familiares en salón Makuch en el cual el Obispo John
estará disponible a tomar fotos con el confirmado y
sus familiares.
El Jueves 28 d e
Abril habrá el ensayo
antes de la Primera
Comunión a partir
de las 4:00 PM hasta
6:00PM.
Para el ensayo los
niños deben reunirse
en frente de la escuela a las 4:00 de la
tarde y los padres
podrán recogerlos a
las 6:00 de la tarde en frente de la iglesia.
Los niños de nuestra escuela van a tener su Primera
Comunión el día 2 de Mayo de 2009 a horas 10:00PM.
Los niños de clase CCD van a tener su Primera Comunión el día 2 de Mayo de 2009 a horas 12:30PM.
Las ultima clases de Religión (Catecismo, CCD) se
realizarán el día 9 de Mayo de 2009 a las 8:00 AM en
la iglesia con la entrega de los diplomas y terminará a
las 10:00 AM.
El pago por las clases de CCD debe efectuarse antes
de 9 de Mayo de 2009.

Domingo, 10 de mayo
Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de
una manera especial, ofreciendo la
Santa Masa por ellas. Los sobres
están disponibles en las diferentes
entradas de la iglesia. Usted puede incluir el
nombre de su mamá viva o fallecida y poner

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkanocna
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym,
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz
On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy
tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z
radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich:
To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i
rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i
trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami
tego.
Łk 24,35-48
Nabożeństwa majowe
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to
w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.
Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i
figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa
majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż
się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na
cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono
raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała
myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę
myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do
udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i
swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na
modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+
1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju
kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i
kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go
za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 ukazała
się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po
raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św.
Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę przy
figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty
i zachęcał do składania ku Jej czci kwiatów, duchowych ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709)
w maju gromadzili się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili
ją muzyką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże

26 kwietnia 2009
za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się
jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu
codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który
kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę,
o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował
nabożeństwo majowe. Co więcej rozesłał ją do wszystkich biskupów
Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon wtedy formalnie już nie istniał,
zniesiony przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on
również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius
VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do
nabożeństwa majowego - na które składa się Litania Loretańska do
Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius
IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w
roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we Włocławku
biskup Marszewski (1859).
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska,
jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane
są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od
miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.
Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia papieżowi
Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r.
Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu dniami odpustu.
Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła.
Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko
Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy
pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo
pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła
(1980), Królowo Rodziny (1995).
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w
Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej
Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października
1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po
drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są 20 minut
przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do
licznego udziału w tych pięknych maryjnych
nabożeństwach.

Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze
święte 10-go maja będą odprawione w intencji matek żyjących i zmarłych. Kopertkę
z ofiarą i wypisanym imieniem matki można
złożyć do koszyka wraz z niedzielą kolektą.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Pierwszy Piątek
Kurs przed Chrztem dziecka
W
tym
tygodniu
przypada
pierwszy piątek miePrzypominamy, że w każdą trzesiąca.
Odwiedziny
chorych
jak zwykle od godz.
cią niedzielę miesiąca w naszej
9-tej rano. Jeśli ktoś chciałby, aby kapłan odwieparafii po Mszy św. o godz.
dzał z duszpasterską posługą kogoś z naszych
10.30 odbywa się kurs przygotobliskich czy przyjaciół, prosimy o zgłoszenie tej
wujący rodziców i chrzestnych
osoby w biurze parafialnym.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz. 7:00 wiedo chrztu dziecka.
czorem.
Osoby zamierzające ochrzcić
dziecko w naszej parafii są proPrasa Katolicka
szone o zgłoszenie się na ten
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj wychodząc
kurs prze chrztem dziecka. Dlaz kościoła można nabyć nowy numer Tygodnika Katolictego należy pamiętać, aby:
kiego „Niedziela”. Znajdziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w Polsce także naszej Archidie► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
cezji. Czytając ten tygodnik a także inne publikacje np.:
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
„Różaniec”, „Anioł stróż”, „Rodzina Radia Maryja” pogłębiamy nakursie przygotowującym)
szą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
Jest
także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana przez
dziecka.
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.

