St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
All Saints
November 1, 2009

Eternal Rest Grant Unto Them, O Lord
In a very special way, we remember the souls of the faithful
departed parishioners of St. Mary of Czestochowa who have
entered eternal life in 2008-2009. We also remember their
families in our prayers.

Altagracia Aguilera
Sergio Javier Avalos Jr.
Sylvia V Bilek
Theresa Bogacz
Loretta Bolociuch
Helen Burchacki
Walter Chrusciel
Eugene G. Cross
Stanley Czykier
Gertrude J. D'Anno
Jozef Gasienica
Arthur Grisko
Helen S. Guzik
Rose Herbik
Erik Herrera
Irene Kinney
Florian T. Kosinski
Anna Kurylo
Shirley Ligas

Dionizy Maciejewski
Miguel Ochoa
Antoinette S. Paida
Franciszek Paszczek
Lucille Patula
Ludwik Pilipiak
Robert Rectorski
Juan Carlos Robles
Mary T. Russo
Irene Spychalski
Mary Supol
Dorothy Tetlak
Casey W Trznadel
Linda Van Loan
Jose Luis Vargas
Anne Vavrek
Ann C. Zaba
Helen Zolecki

“IT IS A HOLY AND WHOLESOME THOUGHT TO PRAY FOR THE DEAD.”
Book of Macabees

Sunday
6:30

November 1, Sunday, All Saints
8:30 †Holy Souls in the 2009 Book of Remembrance
10:00 †Za zmarłych wyminonych w wypominkach
12:00 †Por los Difuntos
4:00 †Por los Difuntos
November 2, Monday Commemoration of All the Faithful
Departed (All Souls)
7:00 †Holy Souls in the 2009 Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the 2009 Book of Remembrance
6:30 †Za zmarłych wyminonych w wypominkach
8:00 †Por los Difuntos
November 3, Tuesday, Martin de Porres, religious
7:00 †J. & E. Alexander
8:00 †Marsha Maciejewski (Edward Maciejewski)
November 4, Wednesday, Charles Borromeo, bishop
7:00 Blessings on the30th Wedding Anniversary of Nick
& Donna (Dad)
8:00 †Theresa Bogacz (Dorothy Honek
8:30 Adoration/Novena: Our Lady of Perpetual Help
7PM El Circulo de Oración y Novena a Nuestra Senora
del Perpetuo Socorro
November 5, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Sue Zolecki (Nick Zolecki)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
November 6, First Friday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Adoration
7:00 Polish Mass
November 7, First Saturday, Weekday in Ordinary
8:00 Parishioners
8:30 Adoration
1:00 Quinceañera: Kate Manjarrez
5:00 Good health for Agatha Scanio (Lauth Family)
†Veronika Brasic (Frances Slepicka)
†Edward Zalesiak (Fran)
†Marie Zalesiak (Brasic Family
†Julia Sosninski - 1st anniversary of death
†Zorka Blazevic (Frances Slepicka)

Iskierki Parafialne
O zdrowie i Boże bł. oraz podziękowanie za wszystkie łaski (prosi Zofia)

November 8, Thirlty-Second Sunday in Ordinary Time
8:30 †Marsha Maciejewski (Edward Maciejewski)
9:30 Wypominki
10:00 †Władysław Chruściel (od żony)
†Pelagia Chruściel
†Zofia Chruściel†Jan Chlebek (7-a rocz. śm.)
†Feliks Nowakowski (4-a rocz. śm., żona z córką,
synami, wnuczką, zieńciem i synową)
12:00 Presentación de 3 años de Yasmin Aceves
4:00 Por los feligreses

Lector Schedule
November 7, 2009
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
November 8, 2009
8:30 John Kociolko
10:00 Arek Topór, F. Banachowski
12:00 Marisol Ortiz, Estaban Talavera,
Juan Rodriguez, Juana Salas
4PM Humberto Tellez, Trinidad Torres,
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Ministers
November 7, 2009
5:00 Mary Vittorio, Jean Yunker
November 8, 2009
8:30 Georgia Czarnecki, Rafael Ayala
Myra Rodriguez, John Kulaga
10:00 Rafał Bielobradek
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Linda Ramirez
4PM Ma. Clara Nava, Enrique Garcia
We welcome in Baptism:
Nathan Tyler Szubert
Nicole Ashley Szubert
Eternal Rest:…………………
Anna Kurylo
Dionizy Maciejewski
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection: October 25, 2009
10/24

Fr. Radek, pastor and our associate
pastors are most grateful to all of our
parishioners and friends for their display
of generous support for the needs of our
parish during last week’s regular Sunday collection! $1,094.26 is the difference between the two weekends - October 18th and October 25th! The result of
our efforts to raise the amount of our
regular Sunday collections is certainly an encouragement for the
future! It will be a challenge for the parish-at-large to maintain
these numbers!
Our priests extend their blessing and praise to everyone who
contributed to the success of the results achieved last weekend.
You have been good Stewards of God’s gifts; may God reward
and bless you always!
The 2009 Summer Fest Committee extends a heartfelt Thank
You to the businesses and individuals who have graciously supported their efforts to make this event a success for our parish.
Daisy Brand Sausage Co.
Gilmart
Latino Club of Malcolm X College
L & G Appliances
Montrose Deli
Novamex Soda
Olympia Bakery
PolMart
Public Auto Inc.
Sam’s Club
Skylite Banquets
Suburban Family Funeral Home
Connie Cwiok
Vicki Cwiok
Florence Glosniak
John & Barbara Kulaga
Don Rutkowski
Sharon & Wayne Wente
Marie Wisnieski
Zaragoza Family
Clara & Frances Zima
The next Religious Education Class will
be held on November 7, 2009. Students
are to go directly to the Church, since this
session will begin with the 8:00 A.M.
Mass. They will go to the school after the
Mass and will be dismissed at 10:00
A.M. as usual.

10/25

5:00PM

$783.00

6:30PM

$206.00

8:30AM

$1,133.00

10:00AM

$1,901.00

12:00PM

$1,839.72

4:00PM

541.00

TOTAL

$6,403.72

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom
of heaven.” Matthew 5:3
We are poor in spirit when we recognize that we really do not
own anything. Everything we have belongs to God.

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
We have received the following donations:
► $500—Alice Krzak
► $500—Donald Rutkowski
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$192,596
Donations,
$1,000

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
Theresa Brazda
Helen Cison
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

November 1, 2008
YEAR 2009
Attendance on Sunday

Day

5:00PM

6:30PM

8:30AM

10:00AM

12:00AM

4:00PM

TOTAL

Oct, 4

75

74

129

542

552

249

1621

Oct, 11

80

56

125

470

423

165

1319

Oct, 18

117

51

129

496

502

182

1477

Oct, 25

112

67

135

474

615

146

1549

Average

96

62

130

496

523

186

1492

Day

5:00PM

6:30PM

8:30AM

10:00AM

12:00AM

4:00PM

TOTAL

Oct, 4

$448.00

$293.00

$1,160.00

$1,652.00

$1,017.28

$303.00

$4,873.28

Contributions on Sunday
Oct, 11

$654.00

$169.00

$1,006.00

$1,408.00

$1,151.27

$313.00

$4,701.27

Oct, 18

$628.00

$115.00

$1,403.00

$1,455.00

$1,285.46

$423.00

$5,309.46

Oct, 25

$783.00

$206.00

$1,133.00

$1,901.00

$1,839.72

$541.00

$6,403.72

Average

$628.25

$195.75

$1,175.50

$1,604.00

$1,323.43

$395.00

$5,321.93

Average of Contribution per person
5:00PM

6:30PM

8:30AM

10:00AM

12:00AM

4:00PM

Average Attendance

96

62

130

496

523

186

Average Contribution

$628.25

$195.75

$1,175.50

$1,604.00

$1,323.43

$395.00

Contribution per person

$6.54

$3.16

$9.08

$3.24

$2.53

$2.13

Total Attendance on Month
10,000

0
Total Attendance on Month

2005

2006

2007

2008

2009

7,463

6,982

7,519

6,747

5,966

Total Contributions on Month

2005

2006

2007

2008

2009

Total Contributions on Month $18,926 $20,836 $21,944 $21,101 $21,287

Average of Cotribiution per Person on Month
$10 .0 0
$8 .0 0
$6 .0 0
$4 .0 0
$2 .0 0
$0 .0 0

9:00AM
8:30AM

10:30AM
10:00AM

$6.48

$7.78

$2.13

$1.44

$1.14

$1.75

$8.66

$8.44

$2.71

$1.73

$1.71

$2.35

$5.44

$7.28

$6.45

$2.91

$1.76

$1.53

$2.39

$4.94

$8.99

$6.18

$2.96

$2.17

$1.88

$2.22

$9.08

$3.24

$2.53

$2.13

5:00PM

7:30AM

2005

$5.00

2006

$5.18

2007
2008
2009

$6.54

12:30PM
12:00PM

5:00PM
4:00PM

7:00PM

Anuncios Parroquiales
Solemnidad de Todos los Santos
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la
montaña, se sentó y se acercaron los discípulos; y él
se puso a hablar, enseñándolos: Dichosos los pobres
de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos lo que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la
tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos
los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros
cuando os insulten y os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo.
Mt 5, 1-12a

1 de Noviembre Solemnidad de
Todos Los Santos
La búsqueda de la santidad. La
llamada a la santidad es una
llamada universal. No se dirige
sólo a los sacerdotes o religiosos o religiosas. No. Es una
llamada universal que toca a
todo cristiano. Toca a todo hombre que, en Cristo, ha sido llamado a formar parte de la Iglesia. La santidad no es el dedicarse a grandes rezos o sacrificios. La santidad es la comunión
con Dios. La santidad es la obediencia filial y amorosa al Padre
de las misericordias. Y a los santos los encontramos por todas
partes. Están ciertamente los santos canonizados solemnemente por el Papa, pero se encuentra también ese ejército innumerable de santos que viven en sus hogares, en su trabajo, en sus
familias, haciendo siempre y con amor la voluntad de Dios. Personas que por su humildad transmiten a Dios, llevan a Dios en
el corazón, en su palabra y en su testimonio de vida. Sin ellos
darse cuenta, difunden a Cristo, predican a Cristo, hablan de
Cristo. Pensemos ahora en el caso, no infrecuente especialmente en Italia-, de madres que prefieren llevar su embarazo adelante, a pesar de que eso pone en riesgo su vida.
Pensemos en el caso de médicos que atienden gratis a miles
de pacientes que no tienen con qué pagar en zonas rurales o
de misión. Pensemos en el caso de maestros y maestras de
escuelas primarias que han dado su vida entera a la enseñanza
de sus alumnos sacrificando horas de esparcimiento y descanso personal. Todos conocemos casos de esta índole. Es fácil
encontrarlos en cualquier latitud, pueblo y nación. Por eso, surge siempre la inquietud: ¿por qué no ser yo también santo?
¿Por qué no dejar paso abierto a Dios en mi vida? ¿Por qué no
darle a Él, que es amor, el primer lugar en mi corazón?

1 de Noviembre de 2009
Los Fieles Difuntos - 2 de Noviembre
Las tres Iglesias: Se llama Iglesia a la asociación de los que creen
en Jesucristo. La Iglesia se divide en tres grupos. Iglesia triunfante:
los que ya se salvaron y están en el cielo (los que festejamos ayer).
Iglesia militante: los que estamos en la tierra luchando por hacer el
bien y evitar el mal. E Iglesia sufriente: los que están en el purgatorio purificándose de sus pecados, de las manchas que afean su
alma.
El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan
Pablo II en 1992, es un texto de máxima autoridad para todos los
católicos del mundo y dice cinco cosas acerca del Purgatorio:
1ª. Los que mueren en gracia y amistad de Dios pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación,
para obtener la completa hermosura de su alma (1030).
2ª. La Iglesia llama Purgatorio a esa purificación, y ha hablado de
ella en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento. La Iglesia
para hablar de que será como un fuego purificador, se basa en
aquella frase de San Pablo que dice: "La obra de cada uno quedará
al descubierto, el día en que pasen por fuego. Las obras que cada
cual ha hecho se probarán en el fuego". (1Cor. 3, 14).
3ª. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El
libro 2º. de los Macabeos en la S. Biblia dice: "Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para que quedaran libres de
sus pecados" (2Mac. 12, 46).
4ª. La Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de
orar por los difuntos (Cuenta San Agustín que su madre Santa Mónica lo único que les pidió al morir fue esto: "No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma").
5ª. San Gregorio Magno afirma: "Si Jesucristo dijo que hay faltas
que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal
de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para
que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin
perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas,
oraciones y limosnas por su eterno descanso".
¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por ellos
misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras buenas obras? Los
muertos nunca jamás vienen a espantar a nadie, pero sí rezan y
obtienen favores a favor de los que rezan por ellos.
La Misa en español en el Día de Todos los Difuntos vamos a celebrar a horas 8:00PM.

Padre Radek Jaszczuk nuestro párroco
con los sacerdotes esta agradeciendo a
Todos los que han respondido generosamente a apoyar a nuestra parroquia con el
compromiso de poner mas dinero en las
colectas dominicales. Muchas Gracias
Recordamos que las próximas Clases
de Religión (CCD) vamos atener el 7
de Noviembre (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
Uroczystość Wszystkich Świętych
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł,
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Mt 5,1-12a

1 listopada Uroczystość
Wszystkich Świętych
Dzisiejsza uroczystość jak każda uroczystość w
Kościele - ma charakter
bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj
wszystkich tych, którzy
żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych
świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych,
którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i
przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa
Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie
ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się
wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która
należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych
(w liturgii Wielkiego Piątku).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem
kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich
groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę
śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono
jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych

1 listopada 2009
wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach.
Większego znaczenia uroczystość Wszystkich
Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego
IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię,
Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i
Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem
wiernych, a sam papież brał udział we mszy św.
stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich
Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale
1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844)
cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje
państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
1 listopada po południu, po Nieszporach, na
cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i
przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny,
ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są
następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać
odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod
wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni
roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
Gratulujemy
Agnieszka Zając i Veronica Socha otrzymały „Złotą Nutkę” ( 1sze miejsce) na Festiwalu Piosenki Religijnej w ubiegłą niedzielę śpiewając piosenkę „Jak Cudne Imię
Twe” napisaną przez P. Witolda Sochę.
Agnieszka Zająć śpiewa w naszym chórku dziecięcym a
Veronica Socha gra na flecie w naszym kościele. W Festiwalu brało udział 46 uczestników a dzieci reprezentujące naszą parafię wypadły najlepiej.

Ojciec Radek Jaszczuk wraz ze wspólnotą redemptorystów wyraża wielką wdzięczność wszystkim osobom, które zobowiązały się składać większa ofiarę
na niedzielną kolektę. Bóg Zapłać.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs Przedmałżeński!
Przypominamy, że w tą niedzielę w naszej parafii po Mszy św.
o godz. 10.00 odbędzie się kurs przedmałżeński.
Osoby zamierzające zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny
pamiętać, iż należy:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej pół roku
przed ślubem w celu ustalania daty i złożenia depozytu.
► na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu dostarczyć:
► świadectwo chrztu wystawione przez proboszcza z
datą nie późniejszą niż sześć miesięcy od daty spisania dokumentów.
► świadectwo bierzmowania (może być kopia dyplomu)
► zaświadczenie o odbytym kursie ”Precana”
► zaświadczenie o zawartym w urzędzie stanu cywilnego związku lub ”Marriage License”
► w obecności dwóch świadków na trzy miesiące
przed ślubem w kancelarii parafialnej spisać protokół.
Wszystkim narzeczonym składamy staropolskie „Szczęść Boże”

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.

