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

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
October 11, 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)
Sunday
9:30 – 10:00 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Devotions:
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
6:30 PM Mass & Prayer Vigil (Polish)

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
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-432-7413
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org
Sophie Schultz - SPRED

Social Center
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
6:30 †Pavel (wife)

October 11, Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound parishioners (St. Mary’s Choir)
In Thanksgiving for improvement for Doug. & Caroline & Brandon
†Mike Vavrek (family)
†Ben Pugno (Marcy Pugno)
†Walter J. Lauth (Ed Czubik)
†Marsha Maciejewski (Ed)
9:30 Różaniec
10:00 O Dary Ducha Św. i udzrowienie małżeństwa dla
Marty i Marcina Sadowscy
†Janusz ślęzak—3 rocz śmierci
12:00 Presentación de 3 años de Anthony Duarte (Padres
y Pachinos)
4:00 Por los feligreses
October 12, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:00 Birthday blessings for Frank Urban (Therese Hageman)
8:00 Parishioners
October 13, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Soul in the Book of Remembrance
8:00 †Theresa Bogacz (Pete Wolak)
October 14, Wednesday, Our Lady of the Rosary
7:00 Parishioners
8:00 †Shirley Rutkowski (Donald Rutkowski)
8:30 Adoration & Novena to Our Lady of Perpetual Adoration
7:00 El Circulo de Oración & Novena al Perpetua Socorro
October 15 Thursday, Teresa of Jesus, virgin & martyr
7:00 †Jadwika & Józef Zakrewscy (Barbara Mizura)
8:00 Family & friends of Walter Andelbrat family
October 16, Friday, Hedwig, religious; Margaret Mary Alacouque, virgin
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 St. Gerard Majella-Intention of the Redemptorists
October 17, Saturday, Ignatius of Antioch, bishop & martyr
1:00 Wedding: Lidia Kielbasa & Pawel Domagala
5:00 †Helen Natonski (Lawry)
†Ann Paida (family)
†Anthony Aguilera (Aguilera & Luna families)

October 18, Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Helen Mary Kociolko (son)
†Marsha Maciejewski (Ed)
9:30 Różaniec
10:00 Za parafian
12:00 †Maria Quintana (primer aniversario, su esposo e
hijos)
4PM Por los feligreses

Lector Schedule
October 17, 2009
5:00 Martha Stolarski, Sr. Magdalene
October 18, 2009
8:30 John Kociolko
10:00 F. Banachowski, Jarek Szyszlak
12:00 Robert Pasillas, Linda Ramirez
Miriam Campagne, Esteban Talavera
4PM Los Niños

Eucharistic Ministers
October 17, 2009
5:00 Larry & Joanne Napoletano
October 18, 2009
8:30 Christine Zaragoza, Rafael Ayala
Myra Rodriguez, Ed Hennessey
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Ma. Cruz Rodriguez, Juana Salas, Javier Hernandez
4PM Martha Tamayo, Humberto Telles
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……..
III. Lidia Kielbasa & Pawel Domagala
I. Aneta Klus & Krzysztof Dabros
I. Anna Szafarska & Mateusz Mrozek

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: October 4, 2009
10/03

The observance of Columbus Day will be held on
Monday, October 12, 2009. This is a National
holiday—all State and Federal office buildings
and service will be closed. Please be reminded
that the rectory office will also be closed in observance of this holiday!

The next Religious
Education
(CCD)
class will be held on
Saturday morning, October 24, 2009. Classes
meet from 8:00 AM to 10:00 AM.
Registration of new students for CCD classes IS
CLOSED for the 2009-2010 school year. New
registrations will no longer be accepted.
ALL SOULS DAY Mass envelopes can be found at
all entrances of the church. On the insert in the envelope, you can list the names of all of your deceased
family members and friends that you would like to be
remembered in prayer on All Souls Day, November
2nd, during the month of November and throughout
the year. Your offering can be dropped in the collection basket.

Holy Hour for Life
On Friday October 23rd at 7:30 P.M. Divine
Infant Parish, 1601 Newcastle, in Westchester,
IL will hold a pro-life Holy Hour with solemn
exposition of the Blessed Sacrament. The
hour will contain scripture, the Litany of the Precious Blood of
Jesus, and the Chaplet of Divine Mercy. Our worship will be
enriched by the sacred music of Ecclesia Choir directed by
Timothy Woods. You will not want to miss the beauty of this prolife event—nor will you easily forget it. Please join us as we entreat God’s mercy for human life. Contact Deacon James Sinacore at (708) 343-2263 for further information.
We welcome in Baptism:
Gabriela Agnieszka Bodziuch
Angela Ivonne Contreras
Bartlomiej Julian Dziedzic
Anna Siuty
Eternal rest………………
Joseph Rectorski
May God Who called you, take you home!

10/04

5:00PM

$448.00

6:30PM

$293.00

8:30AM

$1,160.00

10:00AM

$1,652.00

12:00PM

$1,017.28

4:00PM

303.00

TOTAL

$4,873.28

Twenty-28th Sunday in Ordinary Time

“It is easier for a camel to pass through the eye of
a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God.” Mark 10:25
These words of Jesus are so harsh that sometimes
we are tempted to ignore them, thinking that He
really could not have meant them. Yet when our
lives revolve around too many material possessions it is difficult to find the necessary time for
God, for salvation and for God’s beloved poor.
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
Marie Gabriel
Emilio Garcia
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
Stanley Stachnik
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Loretta Wachowicz
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News
NEXT SUNDAY IS WORLD MISSION
SUNDAY. United with the Catholics of
the world at the Table of the Lord, we
recommit ourselves to our vocation,
through Baptism, to be missionaries.
Our prayers and Eucharistic celebration next Sunday are directed in a special way toward our brothers and sisters throughout the world who are waiting to hear the joyous “Good News” of
Jesus. Our offerings, through the Society for the Propagation of
the Faith, will support the work and witness of those who selflessly give up all for the sake of our Lord and His Gospel—the
local priests, Religious, and lay catechists who daily provide
loving service to the poor and suffering of the Developing World.
The 2nd collection next weekend will be for the PROPAGATION
OF THE FAITH.
Sunday Collection Envelopes: Our Sunday envelopes are sent
to you by the OVERT CO. on a bi-monthly basis. The next mailing will be for November and December. If you do not receive
your envelopes most likely it is because the local Post Office did
not deliver them to you on time. It is not the fault of the parish
nor the OVERT CO.
The month before you receive your envelopes we send
OVERT CO. an updated list of our parishioners and also a notice to delete that the names of deceased parishioners or those
who have moved. Please notify the parish office if you would
like to be put on the mailing list or to have your name deleted if
you are moving. We will do out best to accommodate you.
If you do not receive your packet of envelopes on time, please
be advised that we have packets of “unmarked” envelopes that
are available; please notify the rectory office if you need them.
We appreciate your patience and understanding when difficulties may arise in regard to our Sunday envelope mailings.
The Catholic Appeal report dated
9/18/09 reveals that our parish, thus
far, will receive a reimbursement of
$1,763 because we have exceeded
our goal of $20,372. However, the
amount pledged by those who have
participated in the pledge drive is
$32,110. There is still a balance of
$9,985.00 that our parish would receive if everyone that
pledged to the 2009 campaign would pay their pledge in full.
The official closing of the 2009 campaign is December 31, 2009.
We appreciate any effort that can be made by those parishioners that have not honored their pledge as yet.
We extend a Heartfelt Thank You to all of those who have paid
their pledge in full! Your “Stewardship of Treasure” is much appreciated.
CONGRATULATIONS to our St. Mary’s Choir for celebrating
their 105th anniversary! Thank you for enriching the liturgy at
the 8:30 A.M. Mass and for sharing your Time and Talent for the
benefit of our parish!

October 11, 2009
Gospel: Mark 10: 17-30

A man with many possessions asks Jesus what he must do to
gain eternal life.

Last Sunday our Gospel told how Jesus was tested by the Pharisees about
the requirements for divorce. .
In today's Gospel, an unnamed man
approaches Jesus and inquires about
what he must do to inherit eternal life.
Jesus replies that one must follow the
commandments of the Law of Moses.
The man acknowledges that he has observed all of these since
his childhood. Jesus then says that only one thing is lacking: he
must give his possessions to the poor and follow Jesus. The
man leaves in sadness, and Mark tells us that this is because
he had many possessions.
The belief in resurrection and eternal life was a relatively recent development in Jewish thought at Jesus' time, and it wasn't
shared by everyone. The Pharisees taught that there would be a
resurrection from the dead; the Sadducees did not share this
belief. Jesus taught that there would be a final judgment for everyone and eternal life (the Kingdom of God) for believers.
Jesus makes two requirements of the wealthy man who approaches him. First, he must give up his possessions. Throughout history, some Christians have taken this literally. Their example witnesses to us a radical commitment to the Gospel of
Jesus. Some have read this as a particular requirement directed
to this specific individual. Still others have sought to explain the
meaning intended by the word possessions as those things that
prevent one from following Jesus. Christians have generally
understood that at the least, following Jesus requires that believers hold material possessions loosely and remain vigilant
against seeking security in accumulating possessions.
The second requirement Jesus makes of this man is the invitation that Jesus extends to all would-be disciples: “follow me.”
Jesus very much wants this man to be his disciple. We believe
that the Christian faith is one in which each believer is in a personal relationship with Jesus. Just as this Gospel tells us that
Jesus loves the man and is sad when he departs, so too, Jesus
loves us and is saddened when we are unable to follow him.
We see in this Gospel reading another example of Mark's pattern, which shows Jesus offering further elaboration about his
message and meaning to his disciples. To his disciples, Jesus
laments the challenges faced by those who are rich in following
him and entering the Kingdom of God. In reply to the disciples'
astonishment at the strictness of the standard that Jesus speaks
about today, Jesus reminds his disciples that nothing is impossible with God. Salvation is determined by our ability to rely completely on God.
Peter replies to Jesus by boasting that the disciples have already given up everything. Jesus acknowledges that those who
have given up everything for the sake of the Gospel will be rewarded.

Anuncios Parroquiales
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino se le
acercó uno corriendo, se arrodillo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay
nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y
a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo a sus discípulos: Una cosa te falta: anda,
vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres así
tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas
palabras él frunció el ceño y se marcho pesaroso porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo: ¡Qué
difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús
añadió: Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de
Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más
fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja,
que a un rico entrar en el Reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo
hemos dejado y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro, que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más -casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura la vida
eterna.
Mc 10,17-30

El día de los Muertos se acerca
y con estas festividades los
recuerdos de nuestros seres
queridos. Les damos la sugerencia que al final de esta Misa
tomen un sobre los cuales están localizados en la parte posterior de la Iglesia. En este
sobre ustedes podrán poner los
nombres de las personas que
usted quieran oficiar en la misa de muertos. En el sobre
usted podrá poner su donación (mínima de $10.00 por
intención) y estos sobres se pondrán en un libro el cual
se quedara en el altar por todo el mes Noviembre. Los
sobres con los nombres y la ofrenda pueden poner junto
a la canasta de la colecta dominical. Las Misas en estas
intenciones celebraremos el día 2 de Noviembre, como
también durante de todo el año. Si tiene alguna pregunta
favor de llamar a la rectoría de Lunes a Viernes entre el
horario de 9– 5 de la tarde.

11 de Octubre de 2009
San Gerardo Mayela
Redentorista C.Ss.R.
16 de Octubre
Gerardo nace en 1726 en Muro, pequeña ciudad del Sur de Italia. Tiene
la suerte de tener por madre a Benedecta que le enseñará el inmenso
e ilimitado amor de Dios. Se siente
feliz porque siente estar cerca de
Dios. Hace su primera profesión el
16 de julio de 1752, y el hecho de
que se trate del día en que se celebra el Ssmo. Redentor además de ser la festividad de
Nuestra Señora del Monte Carmelo le llena de felicidad.
En 1754, su director espiritual le pide que escriba en
una cuartilla lo que desea por encima de cualquier otra
cosa. Escribe: "Amar mucho a Dios; estar siempre unido a Dios; hacerlo todo por Dios; amar a todos por
Dios; sufrir mucho por Dios: lo único que cuenta es
hacer la voluntad de Dios".Pocos santos son recordados por tantos milagros como los que se le atribuyen a
S. Gerardo. El proceso de su beatificación y canonización revela que hizo cantidad de milagros, de todo género y tipo. Poco antes de la medianoche del 15 de octubre de 1755, su alma inocente vuela al Cielo. Tras su
muerte, se producen milagros en casi toda Italia, todos
atribuidos a la intercesión de Gerardo. En 1893, el Papa
León XIII lo beatifica y el 11 de diciembre de 1904 el
Papa Pío X lo canoniza proclamándolo santo de la Iglesia Católica.
El Santo de las madres
Debido a los milagros que Dios ha obrado por intercesión de Gerardo en favor de las madres, las mamás de
Italia pusieron gran empeño en que se nombrara a S.
Gerardo su patrón. En el proceso de su beatificación se
asegura que Gerardo era conocido como "el santo de
los partos felices".
Millares de madres han podido experimentar el poder
de S. Gerardo a través de la "Cofradía de S. Gerardo".
Muchos hospitales dedican su departamento de maternidad al santo y distribuyen entre sus pacientes medallas e imágenes de san Gerardo con su correspondiente
oración. A millares de niños se les ha impuesto el nombre de Gerardo por padres convencidos de que, gracias
a la intercesión del santo, sus hijos han nacido bien.
Hasta a las niñas se les impone su nombre, por lo que
es interesante constatar cómo el nombre de "Gerardo"
se ha transformado en Gerarda, Geralina, Gerardina,
Geriana y Gerardita.

Recordamos que las próximas Clases de Religión (CCD) vamos atener el 24 de Octubre (sábado) por
la mañana (de 8.00 a 10.00 a.m.).
El tiempo para inscribir a los nuevos estudiantes
ha terminado. No aceptamos mas a los nuevos
estudiantes.

Ogłoszenia Parafialne
XXVIII Niedziela w Ciągu Roku
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy
Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak
trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc
może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr
zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy
za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu
Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz,
w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Mk 10,17-30
Św. Teresa z Avila - 15 października
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28
marca 1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avili.
Miała 2 siostry i 9 braci. Na skutek czytania żywotów świętych postanowiła uciec do Afryki, aby tam
z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała
wtedy zaledwie 7 lat. Złożyła śluby zakonne w roku
1537.. W roku 1560 przeżyła wizję piekła. Wstrząsnęła ona nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz zatroskaniem o
zbawienie grzeszników i duchem apostolskim ratowania dusz nieśmiertelnych. W roku 1562 zakupiła skromną posiadłość w Avila, dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. Liczba wszystkich, osobiście założonych przez Teresę domów, doszła do 15. Św. Jan od Krzyża zreformował 22 klasztory męskie. Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził nowe
prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych.
Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat. Została beatyfikowana w
roku 1614 przez Pawła V, a kanonizował ją w roku 1622 Grzegorz XV.
Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako reformatorka Karmelu,
ale też jako pisarz Kościoła. Kiedy 27 września 1970 r. Paweł VI ogłosił
ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł "doktora mistycznego". Zasłużyła
sobie na ten tytuł w całej pełni. Zostawiła bowiem dzieła, które można
nazwać w dziedzinie mistyki klasycznymi.
Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes; karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.
W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki. Jej
atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb,
krzyż, pióro i księga, napis: Misericordias Domini in aeternum cantabo,
strzała.

11 października 2009
Św. Gerard Majella
Redemptorysta — C.Ss.R.
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris)
(Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela)
16 października
Gerard urodził się w 1726 roku, w Muro,
małym miasteczku na południu Włoch. Miał
szczęście mieć za matkę Benedyktę, która
nauczyła go niezmierzonej i nieograniczonej miłości Boga. Czuł się szczęśliwy, ponieważ miał poczucie, że jest blisko Pana
Boga.
Swoje pierwsze śluby zakonne składa 16 lipca 1752 roku. Ku
jego wielkiej radości była to Uroczystość Najświętszego Odkupiciela i równocześnie święto Matki Bożej z Karmelu. Od tego dnia,
z wyjątkiem krótkiego pobytu w Neapolu i czasu spędzonego w
Caposele, gdzie umiera, całe swoje życie przeżył we wspólnocie
Redemptorystów w Iliceto.
W roku 1754 jego kierownik duchowy poleca mu, żeby napisał na
kartce, jakie jest jego największe pragnienie. I napisał: „Bardzo
kochać Pana Boga; być zawsze zjednoczonym z Bogiem; czynić
wszystko dla Pana Boga; kochać wszystkich ze względu na Pana
Boga; wiele dla Pana Boga cierpieć; jedyne co się w życiu liczy,
to pełnienie Woli Bożej”.
Niewielu świętych może się poszczycić tyloma cudami, które
przypisuje się świętemu Gerardowi. Proces jego beatyfikacji i
kanonizacji ujawnia, że dokonał bardzo wielu cudów wszelkiego
typu i rodzaju. Większość cudów zdziałał, aby przyjść z pomocą
innym. Wiele razy Gerard wyjawia ludziom ich ukryte grzechy,
których się wstydzili wyznać na spowiedzi, doprowadzając ich do
skruchy i pokuty po otrzymaniu rozgrzeszenia. Również jego
cudowny apostolat na rzecz matek jest przyczyną jego sławy
jeszcze za życia.
Niedługo przed północą 15 października 1755 roku jego niewinna
dusza ulatuje do nieba.
Po śmierci Gerarda prawie w całych Włoszech dzieją się za jego
wstawiennictwem cuda. W roku 1893, zostaje on beatyfikowany
przez Papieża Leona XIII, a 11 grudnia 1904 roku, Papież Pius X
zalicza go w poczet świętych Kościoła Katolickiego.
Święty matek
Na skutek cudów dokonanych przez Boga za wstawiennictwem
św. Gerarda dla dobra matek, mamy Włoskie podjęły wielkie starania, żeby ogłosić go ich patronem. W czasie procesu beatyfikacyjnego stwierdzono, że Gerard był znany jako „święty od szczęśliwych porodów”.
Tysiące matek mogły doświadczyć mocy św. Gerarda poprzez
„Bractwo św. Gerarda”. Wiele szpitali swoje oddziały porodowe
poświęca św. Gerardowi i pomiędzy pacjentki rozdzielane są
medaliki oraz obrazki św. Gerarda wraz z umieszczoną tam odpowiednią modlitwą. Tysiącom dzieci rodzice nadawali imię Gerarda w przekonaniu, że poród był szczęśliwy dzięki wstawiennictwu świętego. Nawet dziewczynkom nadawano jego imię i stąd
powstały interesujące przekształcenia imienia "Gerard" na: Gerarda, Geralina, Gerardina, Geriana i Gerardita.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Wypominki
Zbliża się miesiąc listopad. W tym czasie będziemy
wspominali
wszystkich
wiernych
zmarłych. Koperty na wypominki znajdują się przy
drzwiach kościoła. Prosimy o wyraźne wypisanie imion i nazwisk wiernych zmarłych.
Koperty można składać do koszyka wraz z
niedzielną kolekta. Msze św. w tych intencjach zostaną odprawione dnia 2 listopada
jak również w ciągu całego roku.

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.

