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

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 7, 2010
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
8:30AM Novena to Our Lady of Perpetual Help
8:30 AM - 7:00 PM The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour (English)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, 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
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Lorena Galvan - 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

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
8:00 †Doris Brannan (Barbara Mizura)
February 12, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Joseph Stasik (daughter)
8:00 †Mary Supol (Ann Wapiennik)

February 7, Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Harry Jaworski ( Rose Ann, wife)
†Edward Wojdula (E. Wojdula & D. Yunker Families)
†John Wojdula (E. Wojdula & D. Yunker Families)
†Anna Gajda (E. Wojdula & D. Yunker Families)
†Anthony Yunker (E. Wojdula & D. Yunker Families)
†John Inciardi (Terry Zaworski)
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Zofia i Maciej Zubek
w 50-a rocznicę ślubu
O wytrwanie w trzeźwości dla Krzysztofa
O zdrowie i bł. Boże dla wnuczki Julii w dniu urodzin
†Halina & Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Janina Pilipiak (Adela & Donna Pilipiak)
†Danny Andzuzewski (Adela & Donna Pilipiak)
†Miroslawa i Józef Kogut
†Kazimierz Maturski (7-a rocz. śm.)
†Bolesław Piotrowski
†Beata i Antoni Zaremba
†Miroslawa i Józef Kogut
†Edward Staszko (6-a rocz. śm., mama)
12:00 †Daniel Solis (Familia Solis-Salamanca )
4:00 Por los Feligreses
February 8, Monday, St. Jerome Emilani, priest, St. Josephine Bakhita, virgin
7:00 †Marianna Jaszczuk
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 9, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Marianna Jaszczuk
8:00 Parishioners
February 10, Wednesday, St. Scholastica, virgin
7:00 †John Inciardi (Mary Warchol)
8:00 †Marianna Jaszczuk
8:30 Adoration/Novena: Our Lady of Perpetual Help
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
February 11, Thursday, Our Lady of Lourdes
7:00 †Marianna Jaszczuk

February 13, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 †Marie Zalesiak (Sister)
†Deceased members of Mizura and Trznadel
Families
6:30 †Stefan Serwin (od córki Haliny z rodziny)
Sunday February 14, Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
†John E. Kociolko (son)
†Richard Pusateri
10:00 O zdrowie i Boże dla Dawid Gal z okazji urodzin
(od rodziców)
†Stanley & Halina Czykier (Arthur Czykier)
†Stanley Wdowiak (wife, Helen)
†Tadeusz Jaskiewicz (od córki Haliny z rodziną)
12:00 Por los feligreses
4:00 Presentación de 3 años de Fernando Gabriel Tovar (Padres y Padrinos)
Lector Schedule
February 13, 2010
5:00 Marie Jarding, Sr. Magdalene
February 14, 2010
8:30 Helen Cison, Michael Yunker
10:00 Jarek Szyszlak, Danuta Landt
12:00 Marisol Ortiz, Aldo Ibarra,
Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00 Humberto Tellez, Trinidad Torres,
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Ministers
February 13, 2010
5PM Larry Napoletano, Joanne Napoletano
February 14, 2010
8:30 Georgia Czarnecki, J. Kulaga, R. Ayala
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz,
Linda Ramirez
4PM Ma. Clara Nava, Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
III. Maria Lopez & Jonas Noel Cal Y Mayor

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection January 31, 2010

2010 ANNUAL CATHOLIC APPEAL
Our faith is lived in schools and
parishes, soup kitchens and counseling centers, on street corners, and in
churches, where people of all backgrounds in every neighborhood of the
Archdiocese of Chicago are served.
Your gift to the Annual Catholic Appeal helps support the necessary financial needs of our schools, parishes and ministries in
the Archdiocese. Your gift touches the lives of the unborn, the
student, the educators, the infirmed, the elderly, the homeless
and those suffering from injustice, both at home and abroad.
The Annual Catholic Appeal helps to strengthen families and
local communities through capital improvement grants to parishes and schools serving economically challenged neighborhoods in the Archdiocese of Chicago. The Appeal funds recruitment, education and formation of lay ministers and deacons,
and the continuing education and on-going formation of priests.
The Respect Life Office, supported by the Annual Catholic
Appeal, promotes reverence for the gift of life from conception
through natural death. It promotes the cause of life through advocacy and prayer. Respect Life provides educational resources, a speakers’ bureau and sponsors annual conferences,
retreats and rallies for adults and youth.
At Baptism we receive the gift of our faith. The formation of
Catholic faith in our children is continued through the nurturing
role of parents and teachers. The world offers your children
choices that challenge their faith. We answer that challenge
through religious education programs and Catholic Schools. The
Appeal funds grants and scholarships for Catholic schools serving economically disadvantaged communities, It also funds
preparation and education of volunteers who conduct religious
education programs
Catholic Relief Services strives to alleviate human suffering
while assisting native people in their own development and efforts toward self-sufficiency. CRS brings direct aid and assistance to the poor and disadvantaged outside of the United
States, while working to remove the causes of poverty and promoting social justice.
Today is “in-pew pledge Annual Catholic Appeal Sunday.”
Your gift underwrites ministries serving the People of God
throughout Cook and Lake Counties. Please make a pledge to
the 2010 ANNUAL CATHOLIC APPEAL CAMPAIGN today.
The prayer of your heart, the work of your hands, and your
generous offering of financial support – all this identifies you
among those who followed Him.

5:00PM

$611.00

6:30PM

$159.00

8:30AM

$1,204.00

10:00AM

$1,620.00

12:00PM

$1,233.87

4:00PM

$485.00

TOTAL

$5,312.87

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots
is $193,596.
Mr. & Mrs. Andrzej Gancarczyk
$100
Mr. Jan Rozanski
$100
Other Donations
$302
Total donations
$502
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$182,955
Donations,
$10,641

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
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Annette Havel
Justine Hranicka
Bernadine Jaramillo
Nilene Kolbuck

Teresa Kulasik
Virgie Lauth
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
Rita Mejka
Bernice Nowicki
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Loretta Wachowicz
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News
The next session of Religious Education will be held on Saturday, February 20, 2010. This session will begin with Mass at
8:00 A.M. Students are instructed to go directly to the church.
Confirmation Meeting for Parents of CCD Students
On Monday evening, February 8, 2010 a mandatory meeting will
be held for parents whose sons/daughters are preparing to receive the sacrament of Confirmation. The meeting will be held at
6:30PM in English.
First Holy Communion Meetings for Parents of CCD Students
English language: On Wednesday evening, February 10, 2010 a
mandatory meeting will be held at 6:30 PM for parents of students who are preparing to receive their First Holy Communion
Spanish language: On Thursday evening, February 11, 2010 a
mandatory meeting will be held at 6:30 PM for parents of students who are preparing to receive their First Holy Communion.
Parents may attend either meeting. It is very important that at
least one parent attend one of the meetings as all of the information you will need to prepare your child for the sacrament of
Holy Eucharist will be distributed at this time.
JOB POSTING REQUEST: RELIEF CNA, LPN OR RN
Seeking CNA, LPN or RN for Evening or Night Shift Relief - on
an as needed basis - for the Small Assisted Living Unit at the
Congregation of St. Joseph, (formerly the Sisters of St. Joseph)
in LaGrange Park.
Applications can be completed at the LaGrange Park Center:
1515 W. Ogden Avenue, LaGrange Park. If you have questions,
please contact Flora McGuigan, 708-354-9200.

Are you widowed:
Do you know someone who is widowed?

If you have been recently widowed and are still struggling with
the loss, or if you have been widowed for some time and need
something to get you “over the hump” because you seem stuck
in one spot, this program is designed to help you move on with
your life while treasuring your past and its precious memories.
This weekend program, hosted by Rainbow Hospice, will be
held at Holy Family Medical Center, Des Plaines, IL. All are invited. Joyful Again! Is a faith-based introspective workshop for
both men and women (all ages) who have been widowed and
are still trying to find hope and joy in their lives.
WHAT:
Introspective Workshop
For Widowed Men and Women
Hosted by Rainbow Hospice
WHEN:
March 20 & 21, 2010 (no overnight available)
WHERE
Holy Family Medical Center
100 N. River Rd, Des Plaines, IL
For information: 1-708-354-7211
or check us out at www.joyfulagain.org

February 7, 2010
Gospel: Luke 5: 1-11

The fishermen, Simon, James and John,
leave their boats and follow Jesus.

In today's Gospel, Jesus teaches from
Simon's boat. Jesus turns to Simon and
instructs him about where to lower the
fishing nets. Simon and others have been
fishing throughout the night and have not
caught anything. Simon protests, claiming
that such an effort would be futile. Simon ultimately obeys Jesus
and lowers his nets into the deeper water as directed. Notice
here that Peter calls Jesus by the title “master.” He already recognizes Jesus as a person of authority. They catch so many fish
that the nets begin to tear; Jesus' presence has created abundance out of scarcity, just as it did at the wedding feast at Cana,
which we heard at Mass just a few weeks ago.
Simon Peter becomes a follower of Jesus immediately. He
calls Jesus “Lord”—the title given to Jesus after his Resurrection—and protests his worthiness to be in Jesus' presence. Today's Gospel, therefore, marks a turning point in the relationship
between Jesus and Peter.
Two of Simon's partners are also named as witnesses to the
event described in today's Gospel: Zebedee's sons, James and
John. Yet Jesus' words are addressed only to Simon. Jesus
gives Simon a new job, telling him that he will become a different kind of fisherman. No longer will he catch fish; instead he
will catch people. In these words, we hear the beginning of the
leadership role that Peter will have within the community of disciples. Peter was chosen for this role. His task will be to bring
others to Jesus. Already he is doing so; the Gospel tells us that
all the fishermen with Peter also left their nets to follow Jesus. .
We continue to speak of Peter's leadership and influence in
the Church today when we call the pope the “successor of Peter.” We participate in the mission of the Church when we bring
people to Christ through the example and positive influence of
our lives.
BE THANKFUL!
Things to be thankful for that you might not think to be thankful
for:
► The mess to clean up after yesterday’s evening meal, because it means you had plenty of food to eat and were surrounded by family.
► your huge heating bill, because it means you have been
able to keep warm.
► the pile of laundry and ironing because it means you have
clothes to wear.
► the lady behind you in church who sings off key, because it
means you can hear.
► all of your complaining about the government, because it
means you have freedom of speech.
Express your thanks! Feeling gratitude and not expressing it is
like wrapping a present and not giving it.
Remember...GRATITUDE is still the best ATTITUDE!

By: Ray Reiman

Anuncios Parroquiales
V Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; y vio dos
barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían desembarcado y estaban lavando
las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la
gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
Rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada;
pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces
grande, que reventaba la red. Hicieron señas a
los socios de la otra barca, para que vinieran a
echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver
esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús
diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado
de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo pasaba a Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que
eran compañeros de Simón: No temas: desde
ahora, serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
LUCAS 5, 1-11
Para los padres de los estudiantes que reciben el sacramento
de la confirmación de este año habrá una reunión en la tarde
del Lunes, 8 de febrero 2010 a las 6:30 PM en el salón de la
escuela.
Para los padres de los estudiantes que reciben su Primera Comunión este año habrá una reunión en la tarde del Miércoles,
10 de febrero 2010 a las 6:30 PM (en Inglés), y también la reunión en la tarde del Jueves, 11 de febrero 2010 a las 6:30 AM
(en español) Ambas reuniones serán en el salón de la escuela.
Las próximas clases de la Religión (CCD) se
levaran a cabo el 20 de febrero de 2010 a las
8:00AM
Las personas registradas en nuestra parroquia
pueden pedir la información cuanto han aportado en el año 2009 para disminuir sus impuestos. Por favor ponga se en contacto con
la rectoría. (708) 652 0948 ext 20

7 de febrero de 2010
Nuestra Señora de Lourdes
11 de Febrero
El 11 de febrero de 1858, Bernadette, una
niña de catorce años, recogía leña en
Massbielle, en las afueras de Lourdes,
cuando acercándose a una gruta, una de
viento la sorprendió y vio una nube dorada
y a una Señora vestida de blanco, con sus
pies descalzos cubiertos por dos rosas
doradas, que parecían apoyarse sobre las
ramas de un rosal, en su cintura tenia una
ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario. Bernadette al
principio se asusto, pero luego comenzó a rezar el rosario que
siempre llevaba consigo, al mismo tiempo que la niña, la Señora
pasaba las cuentas del suyo entre sus dedos, al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la Gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo,
millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos
han sido sanados en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el
11 de febrero.
El mensaje de la Virgen
El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, Francia, en
1858, puede resumirse en los siguientes puntos:
1-Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la
Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro años
antes (1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella misma
como Madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud.
2-Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como instrumento
de su mensaje.
3-Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La
Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra
vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.
4-Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y humildad (besando el suelo como señal de ello); también, un mensaje
de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los
enfermos.
Baile de San Valentín
13 de Febrero de 2010 de 7:00PM a 12:00AM
Centro Social de Sta. Maria de Czestochowa
5000 W 31st St. Cicero, IL
Amenizado: Grupo Tenango Band,
Grupo 4 Norteño
y grupo de sorpresa.
Donación: Adultos y jóvenes - $15,
Niños de 11 a 14 años - $7
(No niños menores de 10 años)
(Habrá cuidado de niños desde 2 años en adelante)
Se vende antojitos Mexicanos
Benefico para la Iglesia de Sta. María de Czestochowa

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Zwykła
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z
nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do
Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem
usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do
Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy
nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały
się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby
im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak
że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd
ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Łk 5,1-11
Matka Boża z Lourdes—11 lutego
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka
Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie
Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes.
Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby
rozpalić ogień w domu. Gdy została sama, usłyszała
dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której
wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd objawienia
powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada
plotki i zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka
Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że ich dziecko gaśnie im na
oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po
południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się
Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się;
jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do
brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec.
18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi
rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jaka dusza czyśćcowa,
poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała: "Pisanie tego,
co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość rozeszła
się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku
Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła się za grzeszników.
Tegoż dnia, gdy Bernadetta wychodziła po południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i

7 lutego 2010
poddana śledztwu. Kiedy dnia następnego dziewczynka udała się do
szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami.
23 lutego zjawiła się Matka Boża Bernadecie ponownie i poleciła jej, aby
udała się do miejscowego proboszcza, aby tu wystawiono ku Jej czci
kaplicę. Roztropny proboszcz, a równocześnie także dziekan, po pilnym
przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty:
"Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest
krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć". Przy
najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty".
25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: "A teraz idź do
źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczę kieruje swoje kroki
do pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu". Dziewczę na
kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu śledzącego wszystko
uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Woda biła z niego
coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po
wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków.
Stracił prawe oko przy rozsadzaniu dynamitem bloków kamiennych.
Także na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł
przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten
zapoczątkował cały szereg innych tak dalece, że Lourdes zasłynęło z
nich jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała
kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najśw. Panna Bernadecie, aby modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie, aby do
groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiada,
że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4
marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi zostaje cudownie uleczony przy
źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na wierzchu dłoni wielką
narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i trzeba rękę amputować.
Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył
rękę i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że
dni dziecka są już policzone.
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie widzi Matkę Bożą. Kiedy Ją
zapytała o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie".
Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
który budził pewne kontrowersje.
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, ponownie Matka Boża objawia się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja pod
pozorem bezpieczeństwa publicznego i konieczności przeprowadzenia
badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do
komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta uczęszczała tam
nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej
Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz ostatni.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach
ogłasza dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w
Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystępuje do budowy
świątyni. W roku 1875 poświęca ją uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów, 3000
kapłanów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił święto
Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. W roku 1925 następuje uroczysta beatyfikacja bł.
Bernadetty a w roku 1933 jej kanonizacja.

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.
Osoby zapisane do naszej parafii mogą
uzyskać informację o ofiarach złożonych
w roku 2009 na naszą parafię, w ten
sposób będzie można odpisać tę kwotę
od podatku.

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.

