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 Easter
May 3, 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

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 O Boże bł. dla rodziny Gabryś
Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w pracy
O szczęśliwą podróz do Polski dla Ignacego i Zofii
†Halina & Stanley Czykier
†Roman Klepacz (rodzina)
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
†Jan Niżnik
†Jozef Niżnik
†Władysława Gabryś (syn z rodziną)
12:30 Presentación de 3 años de Stephanie Garcia
†Martha Alvarado (una semana de fallecimiento)
5:00 Bendición de 50 años de Matrimonio de Salvador y
María de Jesus Muñoz
†Ulises Venegas (Martha Venegas)
7:00 Za Parafian
May 4, Monday Ester Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM May Crowning
May 5, Tuesday Easter Weekday
7:00 †Mary Supol (Delores Mares)
8:00 †Frank Budzik (Pearl)
May 6, Wednesday Easter Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Theresa Zimowski Grzelak ( Bob & Josie Kizior)
8:30 Eucharistic Addoration
6:30 Cartas de San Pablo
7PM Circulo de Oracion
May 7, Thursday Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Parishioners
May 8, Friday Easter Weekday
7:00 †Mr. & Mrs. Joseph Stasik (Wedding Anniv.)
8:00 †Valentine Miarecki
May 9, Saturday Easter Weekday
8:00 †Walter Miarecki
5:00 Intention of all Mothers

Iskierki Parafialne
May 10, Fifth Sunday of Easter
7:30 Intention of all Mothers
9:00 Intention of all Mothers
10:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
12:30 Por todas las Madres vivas y muertas
5:00 Por todas las Madres vivas y muertas
7:00 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe

Lector Schedule
May 9, 2009
5:00 Mr. Theis & School Children
May 10 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Eric Batrez, Michael Yunker
10:30 Danuta Landt, F. Banachowski
12:30 Marisol Ortiz, Esteban Talavera,
Juana Salas, Martin Duran
5PM Humberto Tellez, Trinidad Torres
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Ministers
May 9, 2009
5:00 Jean Yunker, Joanne Napoletano
May 10, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 Georgia Czarncki, Rafael Ayala,
Myra Rodriguez, John Kulaga
10:30 Rafal T. Bielobradek
12:30 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Linda Ramirez
5:00 Ma. Clara Nava, Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
II. Beata Guzy & Dariusz Dudek

We welcome in Baptism…..
Caroline Czubiak
Jakub Ferek
Timothy Allen Giacomelli Jr.
William Vian Jarding
Richard Resendez-Galvan Jr.
Ashly Vanessa Solis
Cesar Agustin Solis Mondragon

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: April 26th, 2009

Dear Friends in Christ,
On Mother’s Day, May 10th, the 5th Sunday
of Easter, the reading from the first Letter of
St. John speaks to us much as our mothers
did: “Children, let us love not in word or
speech but in deed and truth.”
St. John’s advice fits the annual Mother’s
Day Appeal for Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago. This special collection gives us the opportunity to express Christ’s love in generous and concrete
actions of charity toward our neighbors in need.
During this financially challenging period in our history,
when so many people are threatened by the loss of a job or a
home, we continue to show Christ’s love to those who are
less fortunate. For 92 years, Catholic Charities has cared with
the love of a mother for poor and vulnerable families, children,
seniors and hungry and homeless people. Last year, Catholic
Charities served more than one million people of all ages,
faiths, ethnic and racial backgrounds, through 159 programs
at 156 sites. This year, however, requests for emergency food
and rental, mortgage and utility assistance increase each day.
When Catholic Charities can meet a need or forestall a crisis for a poor or homeless child, family or senior, lives are
changed forever. For generations, Catholic Charities has
been answering mothers’ prayers with life-giving maternity
and adoption services and family counseling. Low-income
working parents are given the opportunity and the dignity of
providing for their families because of day care and preschool programs for infants, toddlers and children. Hundreds
of formerly homeless families are restored to independence
and self-respect while working and developing job, educational, parenting and budgeting skills. And more than 1,300
seniors on fixed incomes live in safety and dignity in 16 senior
residences built and managed by Catholic Charities.
Even in these difficult times, we can all give something to others who have less. God is never outdone in generosity, and I
know He will reward you many times over for your kindness.
May the Blessed Virgin Mary, Mother of God, bless you and
your families on this Mother’s Day and always. You and those
you love are in my prayers; please keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
The second collection next weekend will be taken up for the
benefit of the Catholic Charities Mothers’ Day Appeal. Your
generosity for this worthy cause will be appreciated.

Children's collection

04/25

5:00PM

$932.00

04/26

7:30AM

$401.00

9:00AM

$1,202.00

10:30AM

$1,493.00

12:30PM

$1,056.00

5:00PM

$523.00

7:00PM

$281.00

TOTAL

$5,888.00

$62.00

“”It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is
better to take refuge in the Lord than to trust in princes: Psalm
118:8-9

Too often our society trains us to take refuge in man-made
riches. Yet Thomas Merton once wrote: “There is no poverty so
great as that of the prosperous” Too many possessions can
leave us empty-always questing for more things that do not
really matter—while we ignore our Lord.
Eternal Rest………………….

Franciszek Paszczek
Anne Vavrek
May God Who called you, take you home!
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
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
The Most Rev. John R. Manz, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Chicago administered the sacrament of
Confirmation to the 8th grade students
in our school and to the CCD students
in the Confirmation Class on Monday,
April 27, 2008 at a 7PM liturgy in our church. The candidates for Confirmation are:
Aguilera, Nancy
Aldrete, Alejandro
Bernabe, Marco Antonio
Bucio, Matthew
Bustos, Esmeralda
Castro, Thalia
Ceballos, Fernando
Corpus, Andres
Flores, Melissa
Flores, Yessenia
Garcia, Jesus
Garcia, J. Roberto
Gonzalez, Claudia
Gonzalez, Juan
Gonzalez, Karina
Gutierrez, Ana
Hernandez, Jessica
Hurta, Azrell

Lopez, Elias
Mendez, Desiree
Miranda, Amanda
Montes De Oca, Genesis
Moran, Brian
Munoz, Victor
Ortega, David
Para, Paulina
Perez, Jose
Ramirez, Eduardo
Rangel, Beatriz
Ruiz, Marylu
Saez, Christina
Sanchez, Daizy
Tapia, Agustin
Terrazas, Cynthia
Valles, Gabriel
Villasenor, Francisco

The final Religious Education (CCD) class for the 2008-2009
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 AM. Parents are reminded that
all payments for tuition must be paid on or before this last class
on Saturday, May 9th.
May Crowning Ceremony: The students of St. Mary’s School will
participate in the May Crowning Ceremony on Monday, May 4th
at 7PM in our church. Everyone is invited to participate in this
beautiful ceremony in honor of Our Blessed Mother as we honor
her as Queen of Heaven and Earth.

May 3, 2009
Fourth Sunday of Easter
First reading
“Peter filled with the Holy Spirit said,’…It was in the name of
Jesus Christ the Nazorean whom you crucified, whom God
raised from the dead; in his name this man stands before you
healed. He is the stone rejected by you, the builders, which has
become the cornerstone;” (Acts 4:8,10)
Peter begins by justifying his healing of the poor cripple – but
the scene takes on greater significance. His speech has wider
ramifications as he preaches in a “kerygmatic”: style about the
power that emanates from Jesus, whom the Jews put to death.
His reference to the “rejected stone” from Psalm 118 (vs.22)
would have been recognized by the Pharisees as an Old Testament allusion.
Second Reading
“Beloved; see what love the Father has bestowed on us that we
may be called the children of God. Yet so we are”: (1 Jn 3:1)
Following the excerpts from John’s letter again this week, we
hear of the special privileges we have in being “God children,”
not merely because we keep the commandments but because
we are drawn into a familial relationship, one marked by concern and fellowship service for one another. The risen Lord reveals himself to us in such a community of believers.
Gospel
“Jesus said, ‘I am the good shepherd, and I know mine and
mine know me, just as the Father knows me and I know the
Father, and I will lay down my life for the sheep” (Jn 10:11415)..
In John’s Gospel Jesus constantly reveals himself in a number
of “I am…” identifications: “I am the bread of life:…”I am the
living water”….”I am the way, truth, and the life”….I am the Resurrection and the Life,” etc. The imagery of the Good Shepherd
comes to us through the Old Testament. The kings and leaders
of the people are called by the prophets to be good and gentle
shepherds who know their flocks and guide them wisely and
faithfully – and at times ever courageously.
Within the context of the Jewish feast of Dedication, Jesus
tells us that as the “Good Shepherd” he knows his flock intimately, leads them (and other strays as well) and protects them
with his life.
This metaphor fits in so well in our Easter season celebration
of Christ who is both our paschal sacrifice and our Good Shepherd.

Taken from the Catholic New World, April 26-May 9, 2009.

SPECIAL NOTE TO ALL PARISHIONERS: St. Mary’s School is
no longer collecting “CAMPBELL’S LABELS FOR EDUCATION
UPC CODES” nor the BOX TOPS FOR EDUCATION. For many
years the school has been able to obtain necessary equipment
and “ADDED FUNDS” because of your dedication and help to
save the labels. A huge, heartfelt THANK YOU and APPRECIATION as well, goes out to everyone who helped in any way. A
special THANK YOU to Pearl Budzik, a senior parishioner, who so
graciously gave of her time to trim and bundle all the labels for so
many years!

Anuncios Parroquiales
IV Domingo de Pascua
En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al
lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y los dispersa; y es que a un asalariado no le
importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el
Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi
vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que
no son de este redil; también a ésas las tengo que
traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un
solo Pastor. Por eso me ama el Padre: porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la
quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente.
Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre.
Jn 10, 11- 18
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.
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 sobre con la ofrenda a la canasta de la
colecta dominical.

3 de May de 2009
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
En este Quinto Domingo de Pascua, Día de las
Madres, la Primera Carta de San Juan, nos
habla como nuestra madre lo solía hacer:
“Hijitos, amemos no sólo de palabra, sino, con
hechos y en verdad”.
El consejo de San Juan es muy adecuado a la
Apelación Anual de Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Chicago. Esta colecta especial nos da la oportunidad de expresar el amor de Cristo en
acciones concretas y generosas de caridad hacia los más necesitados.
Durante este periodo histórico de retos y dificultades económicas, en el que mucha gente ha perdido su trabajo y/o han perdido sus casas, nosotros continuamos mostrando el amor de
Cristo a los menos afortunados. Desde hace 92 años, Caridades Católicas ha atendido con amor de madre a familias pobres y vulnerables, a los que tienen hambre, a niños y personas
sin hogar. El año pasado, Caridades Católicas atendió a más
de un millón de personas de todas las edades, religiones, razas
y procedencia étnica a través de 159 programas en 156 localidades. Este año, sin embargo, han habido peticiones de emergencia por alimentos, renta o pago de vivienda o de utilidades
que han aumentado diariamente.
Si Caridades Católicas puede responder a una necesidad o
mitigar las crisis de personas pobres, de un niño en necesidad,
de familias o personas de edad avanzada, sus vidas cambian
para siempre. Por generaciones, Caridades Católicas ha respondido a las oraciones de las madres por medio de servicios
de maternidad, adopción y consejería. A los padres de familia
de bajos ingresos se les da la oportunidad y dignidad para dar
atención a sus familias al proveer cuidado de niños en edad
pre-escolar y de otras edades. A cientos de familias sin hogar
se les ha ayudado a lograr su independencia y respeto de sí
mismas mientras trabajan y desarrollan habilidades para ejercer algún oficio, así como a mejorar sus habilidades paternales
y como aprender a manejar el presupuesto del hogar. Más de
1,300 personas de la tercera edad viven ahora con seguridad y
dignidad en 16 residencias construidas y atendidas por Caridades Católicas.
Aún en estos tiempos difíciles podemos ayudar a los que cuentan con menos recursos. Dios premiará grandemente su generosidad y bondad hacia otros.
Que la Virgen María, Madre de Dios, bendiga a todas las familias en este Día de las Madres y siempre. Usted y todos los
suyos están en mis oraciones, por favor manténgame en las
suyas.
Sinceramente en Cristo,
Cardenal Francis George, OMI
Arzobispo de Chicago
La segunda colecta en el día 10 de Mayo es para Caridades
Católicas

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 después de la
Misa y terminará a las 10:00 AM.
El pago por las clases de CCD debe efectuarse antes
de 9 de Mayo de 2009.

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto
nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a
wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że
jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem
dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z
tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję,
aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera,
lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam
moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
J 10,11-18
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski
główna Patronka Polski
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego
sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków.
Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi
się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad
Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które
przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1
kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw,
a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana
przed wielkim ołtarzem. Zaczynając od słów: "Wielka BogaCzłowieka Matko, Najświętsza Dziewico" ogłosił Matkę Bożą
szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej
cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie
na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się
losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju
sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król
przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy
wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do
Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał
trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych
nowe wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".
Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki
Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani
Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi.
Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał swoje państwo w szczególną opiekę Bożej Matki. W roku 1512 gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Florydy.
W roku 1638 król francuski, Ludwik XIII, osobiście i uroczyście
ogłosił Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą Patronką Francji.
Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione.

3 maja 2009
Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie
święta dla Polski pod wezwaniem "Królowej Polski". Papież Benedykt XV chętnie do tej prośby się przychylił (1920). Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić
łączność nierozerwalną tego święta z sejmem czteroletnim, a
zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją
polską.
Dnia 31 października 1943 roku papież papież Pius XII dokonał
poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Zachęcił równocześnie wielki papież, aby tegoż aktu oddania się
dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat Polski
uchwalił, że dnia 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają
wszystkie katolickie rodziny polskie; dnia 15 sierpnia - wszystkie
diecezje, a dnia 8 września tegoż roku cały naród polski. Na Jasnej
Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. W imieniu
całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście
kardynał August Hlond.
W roku 1945 Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała
Augusta Hlonda, na Jasnej Górze odnowił akt poświęcenia się i
oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa rzesza
wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski
(966-1966), w czasie uroczystej "Wielkiej Nowenny", na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, DziewicyWspomożycielki. 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał
aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu laty
złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu.
Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów.
Po sumie pontyfikalnej odczytano przez prymasa ułożony akt odnowienia ślubów narodu. W odróżnieniu od ślubowań międzywojennych akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za
szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5
maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę
Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z
osobna (1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla
królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja 1966 roku prymas
Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski
i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski.
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką
kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.
Konstytucja 3 Maja
3-ci maja to rocznica powstania konstytucji
uchwalonej pod przewodnictwem Króla Stanisława Augusta. Konstytucja 3 maja jest
drugą na świcie, a pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją, regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i
obowiązki obywateli.
W tym dniu 1791 r. nasi przodkowie uchwaloną ustawę
zasadniczą przynieśli przed ołtarze dając wyraz przeświadczeniu, że każde dzieło ludzkie winno odnosić się do Boga.
Uczmy się od nich tej wielkiej miłości Boga i Ojczyzny.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Nabożeństwa Majowe!
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze święte
W niedziele nabożeństwa są 20 mi10-go maja będą odprawione w intencji matek
nut przed Mszą św. Serdecznie zażyjących i zmarłych. Kopertkę z ofiarą i wypichęcamy do licznego udziału w tych
sanym imieniem matki można złożyć do koszypięknych maryjnych nabożeństwach.

ka wraz z niedzielą kolektą.

Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych
do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej półtora
miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy
tam bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten tygodnik a także inne publikacje np.:
„Różaniec”, „Anioł stróż”, „Rodzina Radia Maryja”
pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i
Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana przez
naszą Archidiecezję Chicago.

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta
de Ofrendas o mandarla por Correo a la Rectoría.

