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
Office Hours: Monday through Friday - 9:00 AM to 5:00 PM

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 26, 2009
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@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
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Superior of Redemptorist Community,
Ext. 26
Jessica Navarro - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - 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

Sunday
9:30 – 10:00 AM (Polish)

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-432-7413
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

First Friday
6:30 – 7:00 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

Social Center

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
6:30 PM Mass & Prayer Vigil (Polish)

5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@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
12:00
4PM

July 26, 17th Sunday in Ordinary Time
8:30 †Rose Grzeskowiak
10:00 Svestka family (for health & peace, Larry Svestka)
†Halina & Stanley Czykier
†Stefania Piejko (Sophie i Stanley Sutor)
†Kazimierz i Aniela Kut (Sophie i Stanley Sutor)
12:00 †Octaviano Ramirez (Sonia Garcia)
†Maria Crescensiana Ramirez (Sonia Garcia)
4:00 †Ismael Ruiz (familiares)
July 27, Monday, Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
July 28, Tuesday, Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
July 29, Wednesday, Martha
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Shirley Rutkowski (Don Rutkowski)
8:30 Euchristic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
July 30, Thursday, Peter Chrysologus, bishop, doctor
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Grace Zolecki (Nick)
July 31 Friday, Ignatius of Loyola, priest
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
August 1, First Saturday, St. Alphonsus Mary De Liguori (CSsR)
8:00 For Redemptorists
8:30 First Saturday Holy Hour
11:00 Małgorzata Bryja & Dawid Fafrowicz
1:00 Małgorzata Maka & Grzegorz Myrda
3:00 Quinceañera: Diana Garcia
5:00 †Irene & Michael Cholewa (Sr. Magdalene)
6:30 Polish Mass
August 2, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 Good health and luck for Doug & Carolyn (Ron Barnak)
†Anne Vavrek (family)
†Rose Grzeskowiak
10:00 †Halina & Stanley Czykier
†Victoria Czykier (Florian & Penny Kanikula)
†Stefania Piejko (Sophie & Stanley Sutor)
†Kasimierz & Aniela Kut (Sophie & Stanley Sutor)

†Józef Pawlikowski (1-a rocz. śm.)
Por los feligreses
Por los feligreses

Lector Schedule
August 1, 2009
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
August 2, 2009
8:30 John Kociolko
10:00 Danuta Landt, Waldemar Lipka
12:00 Mirian Campagne, Javier Sanches
Aldo Ibarra, Linda Ramirez
4PM Rene Aviña, Griselda Avitia,
Enrique Garcia, Martha Brito
Eucharistic Ministers
August 1, 2009
5:00 Larry Napoletano, Joanne Napoletano
August 2, 2009
8:30 Myra Rodriguez, John Kulaga,
Ed Hennessy, Christine Zaragoza
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Alejandra Baez, Martin Duran, Margarita Morales
4PM José Gutierrez, Guadalupe Gutierrez

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……..
III. Małgorzata Bryja & Dawid Fafrowicz
III. Małgorzata Maka & Gregorz W. Myrda
II. Aneta Lacek & Robert Miętus

We welcome in Baptism…….
Isaac Rodriguez,
Juan Carlom Rodrigues
Horacio Rodriguez, Jr.

Eternal Rest………
Theresa Bogacz
May God Who called you, take
you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: JULY 19, 2009
07/18

. The final Early Bird Raffle drawing will
take place on Sunday, August 8th at
the 5PM Mass. The prize is an IPod
Nano.
In order to be eligible for this Early Bird
raffle, you must sell all 20 raffle tickets
in the Parish raffle book and payment of
$100 for them must be received before Sunday, August 8th. The
cover of the raffle book is used for the drawing. More raffle tickets can be obtained from the parish rectory office during office
hours – 9AM to 5PM.
The drawing for the 1st through 6th prizes will be held around
8PM on Sunday August 23, 2009. on the Carnival Grounds, 34th
Pl and Laramie Avenue We encourage all of our parishioners to
support our parish raffle for the benefit of our parish.

We invite our parishioners again (as we
have in the past) to donate any of the
following items for our parish Carnival
and Summer Fest. Paper napkins
► Styrofoam plates, bowls, and cups
► Straws
► Cases of soda
► Cases of water
► Hot Dog buns
► Hot Dogs
► Hamburger buns
► Hamburger patties
► Small bags of chips, etc.
► Plastic ware
► Condiments….ketchup, mustard, pickles, onions
Please bring items that need refrigeration— such as hot
dogs, hamburgers, buns, etc. close to the opening date of the
carnival. These items can be dropped off at the rectory during
office hours between 9AM and 5PM.
The Carnival Committee is very grateful for the items already
received from some of our parishioners. Your generosity is
appreciated.
As was announced last week , Fr. Kopczewski, OFM is here
to speak at all the Masses about his group’s home and foreign mission endeavors. He is seeking the Parish’s spiritual
and material support for this work. The Archdiocese, through
its Office for the Propagation of the Faith, heartily endorses
such missionary activity and invites all of you to join in these
efforts through your concern and generous support. A special
collection will be taken at all the Masses to help insure the
continued growth and development of the missions of the
Franciscans.

5:00PM

$528.00

6:30PM

$55.00

8:30AM

$1,162.00

10:00AM

$1,270.00

12:00PM

$1,257.62

4:00PM

$391.00

TOTAL

$4,663.62

07/19

17th Sunday in Ordinary Time

“There is a boy here who has five barley loves and two
fish; but what good are these for so many? - John 6:9

The miracle of the Loaves and Fishes is the only one
of Our Lord’s miracles which is recorded six times in
the Gospel. It carries two important messages. First,
no matter how little we have, we always have enough
to share. Second, Christ can take our humble gifts and
do great things with them if we are just willing to let
Him..
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
Rita Mejka
Bernice Nowicki
Benigno Rodriguez
Hermilinda Ruiz
Elizabeth Schickel
Eleanore Sitar
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Loretta Wachowicz
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz

St. Mary’s Parish News

July 26, 2009
17th Sunday in Ordinary Time: John 6:1-15
Jesus feeds the crowd of more than five thousand people with five barley loaves and two
fish.

Dear Lord,
May your priests be holy,
filled with the fire of your love
seeking nothing but your greater glory
and the salvation of souls. Amen.
Saint John Vianney, pray for our priests.
St. Alphonsus Liguori, bishop and doctor of
the Church (1696-1787) was a moral theologian and founder of the Congregation of the
Most Holy Redeemer. He was born of noble
parents, near Naples, in 1696. His spiritual
training was entrusted to the Fathers of the
Oratory in Naples. From his boyhood
Alphonsus was known as a most devout
brother of the Little Oratory. At the early age
of sixteen he was made doctor in law, and he
threw himself into this career with ardor and
success. A mistake, by which he lost an important cause, showed him
the vanity of human fame, and determined him to labor only for the
glory of God. He entered the priesthood devoting himself to the most
neglected souls; and to carry on this work he founded later the missionary Congregation of the Most Holy Redeemer. At the age of sixtysix he became Bishop of St. Agatha, and undertook the reform of his
diocese with the zeal of a Saint. He made a vow never to lose time.
Because of his numerous books, filled with such science, unction, and
wisdom he was declared to be one of the Doctors of the Church. St.
Alphonsus wrote his first book at the age of forty-nine, and in his
eighty-third year had published about sixty volumes, when his director
forbade him to write more. Very many of these books were written in
the half-hours snatched from his labors as missionary, religious superior, and Bishop, or in the midst of continual bodily and mental sufferings. With his left hand he would hold a piece of marble against his
aching head while his right hand wrote. Yet he did not count time
wasted which was spent in charity. He did not refuse to hold a long
correspondence with a simple soldier who asked his advice, or to play
the harpsichord while he taught his novices to sing spiritual canticles.
Because of his constant sickness for his last seven years he was prevented to say Mass; however he received Holy Communion daily. He
died in 1787at the age of nine-one.

Express your opposition to Abortion Funding….Congress is
working on health care reform, but unless abortion funding is
explicitly excluded, this bill could mean the biggest expansion of
abortion in decades, Please call your Representative and Senators at 202-224-3121 and tell them that you do not want the
health care reform bill to fund abortions. For more information
online, visit www.priestsforlife.org/legislation. To locate the
names of your Representatives and Senators visit:
www.catholicconferenceofillinois.org.
Fr, Frank Pavone

In many important ways, John's Gospel uses
the miracle of the multiplication of the loaves
and fishes to teach about the Eucharist. Like
the Last Supper, this miracle is said to have occurred near the time
of the Jewish feast of Passover. John's description of this event
also anticipates the Messianic banquet of heaven, as the crowd
reclines and all hungers are satisfied with abundance. This connection is further amplified by the response of the crowd, who wants to
make Jesus a king. John is teaching us that each time we celebrate the Eucharist, we are anticipating the eternal banquet of
heaven.
John's Gospel notes the detail that the bread blessed and shared
with the crowd are barley loaves. This is the food of the poor. It
reminds us that God feeds and nourishes us, fulfilling our physical
needs as well as our spiritual ones. In the Eucharist, we are sent to
serve the poorest among us.
The story of the multiplication of the loaves and the fishes recalls
a particular aspect of the Mass. In this miracle, Jesus transforms a
young boy's offering of five barley loaves and two fish. In the offertory at Mass, we present the fruits of our labors, represented by
bread and wine. These gifts, given to us first by God as grain and
fruit, are returned to God in our offering of thanksgiving. God in turn
transforms our gifts, making this bread and wine the very Body and
Blood of Jesus. We also offer ourselves in this exchange, and we,
too, are transformed by the Eucharist.

The crowd’s hunger was plea enough for Jesus. He fed them in
abundance before they had so much as asked. Sometimes we do
not recognize our true hungers, but if we simply admit our poverty
and need before God, he will feed us with all we need to lead the
full life of our covenant with him in Christ Jesus, our true Bread.

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following
dates:
______August 20th
______August 21st
______August 22nd
______August 23rd
NAME: _____________________________________
ADDRESS: __________________________________
____________________________________________
PHONE NUMBER _____________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)
If you wish to help at a specific task, please indicate
your intent here:_______________________________
____________________________________________

Anuncios Parroquiales
XVII Domingo del Tiempo Ordinario

Después de esto, se fue a Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las
señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y
se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima a la
Pascua, la fiesta de los judíos.
Al levantar Jesús los ojos y ver que venía mucha gente, dice a
Felipe: "Dónde vamos a comprar panes para que coman éstos?"
Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer.
Felipe le contestó: " Doscientos denarios de pan no bastan para
que cada uno tome un poco." Le uno de los discípulos, Andrés,
el hermano de Simón Pedro: "Aquí hay un muchacho que tiene
cinco panes de cebada y dos peces; pero qué es eso para tantos?" Dijo Jesús: "Haced que se recueste la gente." Había en un
lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes y, después
de dar gracias, los partió entre los que estaban recostados y lo
mismo los peces, todo lo que quisieron.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: "Recoged los trozos
sobrantes para que nada se pierda."
Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de
los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía:" Este es
verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo." Dándose
cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza
para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo.
J 6, 1-15
San Alfonso de Liguori—1 de Agosto
San Alfonso nace en Marianella, cerca de Nápoles, el 27 de
septiembre de 1696. Primogénito de una familia más bien
grande, perteneciente a la nobleza napolitana, rrecibe una
sólida formación, estudia lenguas clásicas y modernas,
pintura y música. Terminados sus estudios universitarios
obtiene el doctorado en ambos derechos y comienza a
ejercer en el campo del derecho. En 1723, tras un largo
camino de discernimiento, abandona la carrera del derecho
y, a pesar de la fuerte oposición del padre, se hace seminarista. Se ordena
sacerdote el 21 de diciembre de 1726 cuando contaba 30 años. En 1729, Alfonso deja su casa natal y se establece en el Colegio de los Chinos, de Nápoles.
Allí se inicia su experiencia misionera en el interior del Reino de Nápoles donde
encuentra gente aún mucho más pobre y abandonada que todos aquellos niños
que deambulaban sin rumbo fijo por las calles de Nápoles.El 9 de noviembre de
1732, Alfonso funda la Congregación del Santísimo Redentor, popularmente
conocida como "Los Redentoristas", a fin de seguir el ejemplo de Jesucristo y
anunciar la Buena Nueva a los pobres y a los más abandonados. A partir de
entonces se dedicaría enteramente a esta nueva misión. Alfonso es amante de
la belleza: músico, pintor, poeta y escritor. Pone toda su creatividad artística y
literaria al servicio de la misión, cosa que exige a cuantos se incorporan a la
Congregación. Escribe 111 obras sobre espiritualidad y teología. Las 21.500
ediciones y traducciones de sus obras a 72 lenguas distintas demuestran ampliamente que san Alfonso está entre los autores más leídos. La mayor contribución
que Alfonso presta a la Iglesia se hace, sin embargo, en el campo de la teología
moral con su obra ”Teología Moral.”En 1762, a la edad de 66 años, Alfonso fue
consagrado obispo de Santa Ágata dei Goti a pesar de oponerse vivamente a su
nombramiento por sentirse demasiado viejo y enfermo como para dedicarse
adecuadamente a su diócesis. En 1775 se le acepta la renuncia y se retira a la
comunidad redentorista de Pagani donde muere el 1 de agosto de 1787. Es
canonizado en 1831, proclamado Doctor de la Iglesia en 1871 y declarado Patrón de Confesores y Moralistas en 1950. Los Redentoristas trabajan en esta
parroquia desde 1 de Julio de 2003.
Visite : www.cssr.com

26 de Julio de 2009
Invitamos a participar en la Adoración del Santísimo Sacramento. Cada Miércoles tenemos la
Adoración todo el día. Por eso les invitamos a
encontrar el tiempo para Cristo e inscribirse para
una o dos horas de adoración. Pueden inscribirse
en la pizarra en la entrada de la iglesia.

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en
la Kermés, por favor llenen este formulario y
pongan lo en la colecta dominical. Gracias
______20 de Agosto
______21 de Agosto
______22 de Agosto
______23 de Agosto
Nombre _______________________________
Adres _________________________________
______________________________________
Teléfono_______________________________

Ogłoszenia Parafialne
XVII Niedziela Zwykła
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.
Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił
dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i
usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał,
że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd
kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy
chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden
z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do
Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus
zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było
wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic
nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów
jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili
dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud
uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli
przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął
się znów na górę.
J 6,1-15
Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696
roku w Marianella, w pobliżu Neapolu. Był
pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty. Otrzymał solidną formację,
studiował języki klasyczne i nowożytne, zajmował się malarstwem i muzyką. Skomponował
Dialog duszy z cierpiącym Chrystusem, oraz
znaną dziś w całych Włoszech kolędę: „Tu
scendi dalle stelle” (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich), a także wiele innych pieśni dla ludu. Uniwersyteckie studia kończy doktoratem
obojga praw i rozpoczyna karierę adwokacką.
W roku 1723, po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca karierę
adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca, wstępuje do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje święcenia
kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędza z bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. Zakłada „Kaplice
wieczorne”, organizowane i uczęszczane przez tę właśnie młodzież.
Gdy umierał, działały 72 takie kaplice, z ponad 10 tysiącami członków.
W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego misjonarskie doświadczenie w granicach Królestwa Neapolitańskiego, gdzie
spotyka ludzi o wiele biedniejszych i jeszcze bardziej opuszczonych,
niż opuszczone dzieci, wałęsające się bez celu po ulicach Neapolu.
9 listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego celem
jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Od tego momentu całkowicie
poświęca się swojej nowej misji.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i pisa-

26 lipca 2009
rzem. Wszystkie swoje twórcze zdolności w dziedzinie literackiej i
artystycznej wykorzystuje na służbę misji i tego wymaga też od
wstępujących do Zgromadzenia. Napisał 111 dzieł z dziedziny duchowości i teologii. 21.500 wydań jego dzieł oraz ich tłumaczenia
na 72 języki świadczą dobitnie, że Alfons należy do najbardziej
poczytnych autorów. Najbardziej znane jego dzieła to: O wielkim
środku modlitwy, O umiłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennym,
Uwielbienia Maryi, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Praktykowanie modlitwy. Miłość, zjednoczenie z Chrystusem oraz duszpasterskie zaangażowanie Alfonsa sprawiają, że jest on jednym z
największych mistrzów życia wewnętrznego.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest jego
Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej
pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi na konkretne
potrzeby wiernych, jego codziennego kontaktu ze zwyczajnymi
sprawami wiernych. To, co pisał jest przeciwieństwem bezdusznego
legalizmu, którym była przeniknięta współczesna mu teologia. Alfons odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit sprawujących władzę, skrajny rygoryzm, który według niego zamyka drogę
do Ewangelii. Jego zdaniem „podobnego rygoru nigdy nie nauczał,
ani nie praktykował Kościół”. Alfons podejmuje teologiczną refleksję o wielkości i godności ludzkiej osoby, o moralnym sumieniu, o
ewangelicznym miłosierdziu.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata
dei Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej godności, ze względu na swój podeszły wiek i słabe zdrowie, które przeszkadzały mu podjąć tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku 1775
jego zrzeczenie się urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca do klasztoru w Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku 1871, a
Patronem Spowiedników i Moralistów w roku 1950.
Redemptoryści od 1 lipca 2003 roku pracują w naszej parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Cicero.

Odwiedź tę stronę: www.cssr.com lub www.redemptor.pl

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz czwarty chcemy zorganizować karnawał parafialny. W związku z tym zwracamy się z gorącą
prośbą do wszystkich parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie
poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______20 sierpnia
______21 sierpnia
______22 sierpnia
______23 sierpnia
Nazwisko _______________________________
Adres___________________________________
_______________________________________
Telefon _________________________________

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
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.

Polecamy Państwu Katolickie Radio
„Radio Maryja” w języku polskim od
poniedziałku do piątku o godzinie
9:00PM na falach średnich. 1490 AM

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.

