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 of Lenten Time
March 21st, 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

March 21, Fifth Sunday of Lent
8:30 In thanksgiving for blessings for the Kulaga family
10:00 W int. dziękczynnej za przyjaciół, którzy odwiedzali w
czasie choroby (od Genowety Grześnikowskiej)
†Halina & Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Valeria Piotrowski (Mrs. Gene C. Kavanagh)
†Edward Ptak
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Władysław Kalafut w 2 rocz. śm.
†Halina i Jerzy Jarzębowicz
†Anna Depercz
†Jan i Katarzyna Maniecki
11:00 Gorżkie Żale
12:00 †Vicente Rodriguez (Familia Rodriguez)
†Guadalupe Aguilar (Trinidad Hernandez & Familia)
†Eustacia Palomar Rea (Trinidad Hernadez & Familia)
†Nicolas Robles & Cuca Guerrero (Hijas)
†Dolores Lara (12º aniversario, Miguel Angei hijo)
4:00 Santo Torivio (Darie Las Gracias)
March 22, Monday, Lenten Weekday
7:00
†Parishioners
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
March 23, Tuesday, Saint Toribio de Mongrovejo, bishop
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
March 24, Wednesday, Lenten Weekday
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30
Novena– Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7PM
Via Crucis
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
March 25, Thursday, The annunciation of the Lord
7:00
†Deceased members of the Warchol Family (Mary
Warchol)
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
6:30
Polish Mass
8:00
Spanish Mass
March 26, Friday, Lenten Weekday
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30
Way of the Cross– English
7PM
Way of the Cross– Polish

Iskierki Parafialne
March 27, Saturday, Lenten Weekday
5:00
†Estelle Kojder (sister)
†Loretta Zima (Frances & Clara Zima)
†Deceased family members of Justine Hranicka
†John & Ann Paida (Paida Family)
†Frank & Sophie Nowicki (Paida Family)
†Antonino Duarte - 25th anniv. (Familia Jaramillo)
6:30
†Lech Nierzwicki (3-a rocz. śm.)
Polish Vigil
March 28, Sunday, Palm Sunday of the Lord’s Passion
8:30
Blessings for St. Cecilia’s Choir
†Richard Pusateri
10:00 †Halina i Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Stanley Wdowiak (wife Helen)
†Valeria Piotrowski (Jim & Sandie Petrzilka)
†Edward Ptak
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Władysław Ligas (1-a rocz. śm.)
11:00 Gorżkie Żale
12:00 Presentación de 3 años de Hester Barragan (Papas)
Presentación 3 años de Consuelo Barragan (Papas)
Bendición de 1 año de Sergio Barragan (Papas)
4:00
En honor a San Antonio por bendiciones recibidas
(Rosa Lopez)

Lector Schedule
March 27, 2010
5:00 Marie Jarding, Sr. Magdalene
March 28, 2010
8:30 John Kociolko
10:00 Arek Topór, Waldemar Lipka
12:00 Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz, Javier Sanchez
4:00 Rene Aviña, Griselda Avitia
Enrique Garcia, Trinidad Torres
Eucharistic Ministers
March 27, 2010
5:00 Larry & Joanne Napoletano
March 28, 2010
8:30 Georgia Czarnecki, John Kulaga,
Rafael Ayala
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Irene Saldaña, Vicente Saldaña, Martin Duran
4PM Ma. Trinidad Torres, Guadalupe Gutierrez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 14, 2010

The next Religious Education (CCD) class will
be held on Saturday ,March 27, 2010. Classes
will begin at 8:00 A.M. Dismissal is at 10:00
A.M.
It is very important that students in the Confirmation class return their Confirmation information forms at this time.
Bunny Shoot
Friday, March 26, 2010
St. Mary of Czestochowa
Social Center
5000 W. 31st Street
Cicero, IL
Doors Open 6:30 PM
Raffle Begins 7:00 PM
Win: Hams, Polish sausage, ducks, Praskys, Salami, Bacon,
& more!
Free refreshments will be offered.

$513.00

6:30PM

$154.88

8:30AM

$1,086.00

10:00AM

$2,215.50

12:00PM

$1,237.00

4:00PM

$455.00

TOTAL

$5,661,38

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 3/14/2010:
Sophie Mateja $500 in memory of Jan & Anna Mateja
Other donations $231
Total
$731
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$178,916

Sponsored by:
Polish Falcons of America, Nest 907 - Cicero, IL
A CELEBRATION OF MARRIAGE
On Sunday, April 18, 2010, all married couples are invited to a 2:00 P.M. Mass of
Thanksgiving. During the liturgy we will give
thanks for all of you and acknowledge and
bless your faithfulness in marriage.
If your spouse has entered his/her eternal reward, please
know that you, are invited to this celebration too. A special
blessing will be bestowed upon all widows and widowers.
Please come to celebrate your marriage and to pray in a special
way for your deceased spouse.
You are also invited to the celebration even if, for some reason, you and spouse are no longer together. Come to receive a
special blessing for yourself and your family...
Immediately following the Mass, you and your family members
are invited for refreshments in the school hall.
If you plan to be present for the Mass and refreshments, we
kindly ask that you complete a reply form that can be found at
all entrances of the church. This form can be dropped in the
collection baskets or can be given to one of the priests or it can
be brought to the rectory office. Please try to abide by the deadline date of March 31 to return your reply.

5:00PM

Donations,
$14,680

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
Martin Furlong
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
Emma Medina
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
2010 EASTER SCHEDULE
CONFESSIONS
Monday, March 29th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Tuesday, March 30th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Wednesday, 31st 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Holy Thursday, April 1st
7:00PM TRILINGUAL MASS
Eucharistic Adoration until Midnight
Good Friday, April 2nd
10:00AM Living Way of the Cross on the streets
3:00PM Celebration (English)
5:00PM Celebration (Spanish)
7:00PM Celebration (Polish)
Eucharistic Adoration until Midnight
Holy Saturday, April 3rd
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL
Easter Sunday, April 4th
5:30AM Mass (Polish)
8:30AM Mass (English)
10:00AM Mass (Polish)
12:00PM Mass (Spanish)
4:00PM Mass (Spanish)
Easter Monday, April 5th
7:00AM & 8:00AM Mass (English)

Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated
the sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be held during the spring
months throughout the. Archdiocese.
Preparation groups are forming now. To
register or for information please telephone
(312) 534-8047 or go to www.catechesis-chicago.org
Gospel: John 8:1-11

caught in Adultery.

Jesus does not condemn the woman

The scribes and Pharisees approach Jesus bringing a woman
who has been caught in the act of adultery. They put to Jesus
the question of what ought to be done in this case.
The Pharisees state clearly that according to the Law of
Moses, those caught in the act of adultery were to be stoned to
death. Under Roman occupation the Jewish people did not have
the authority to execute people.
Jesus avoids their trap and suggests that the one without sin
cast the first stone. Jesus’ response to those who accuse the
woman is more than a caution to us about making judgment of
others. It is a profound lesson in divine mercy and forgiveness.
We are sent to sin no more and live in God’s love and mercy.

March 21, 2010
March , 2010
Dear Brothers and Sisters in Christ:
Once again, there is legislation in Springfield
that would violate personal conscience by forcing everyone to pay for the killing of the unborn
with public money.
The so-called "Reproductive Health and Access Act" has been re-introduced in the Illinois
General Assembly as House Bill 6205. You may recall last year's
version of this legislation, which sought to undermine healthcare
workers' rights of conscience, nullify the existing regulations of
abortion, publicly fund abortions and mandate comprehensive
sex education. I had hoped that last year's widespread public
opposition, and the inability of the proponents to advance their
legislation to a vote, would dissuade policy makers from again
proposing such an extreme and out of touch position.
This year's legislation has been amended so that its most egregious demand is the use of public money to pay for all
"reproductive health services." These services include abortion,
emergency contraception without pregnancy testing, and in-vitro
fertilization for all Medicaid recipients, people on state health
insurance plans, and any other programs providing state
"medical assistance." If this legislation becomes law, money you
send to state government to meet the shared needs of society
will instead be used to fund abortion and emergency contraception without pregnancy testing. At the very least, to add this kind
of expense to the budget now is irresponsible.
House Bill 6205 violates the conscientious objection of many
citizens. In 1844, Abraham Lincoln broke with his own party, the
often anti-Catholic Whigs, and proposed: "Resolved, that the
guarantee of the rights of conscience, as found in our Constitution, is most sacred and inviolable, and one that belongs no less
to the Catholic, than to the Protestant; and that all attempts to
abridge or interfere with these rights, either of Catholic or Protestant, directly or indirectly, have our decided disapprobation, and
shall ever have our most effective opposition." Lincoln's position
is as valid today as it was last year and in 1844. The tax dollars
of Catholics and many other conscientious people must not be
used to subsidize the taking of innocent human life.
Accordingly, I again ask you to make your voice heard in Springfield. Please contact your elected representatives this week and
urge them to oppose House Bill 6205. If your representative indicates that they oppose the legislation please thank them.
To find out the identity and contact information of your state
representative in Springfield, go to Legislator Lookup at
www.ilga.gov or call the Catholic Conference of Illinois at 312368-1066. Thank you and God bless you. May the season of
Lent bring all of us closer to the mercy of God.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, OMI
Archbishop of Chicago

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el
templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose,
les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen
una mujer sorprendida en adulterio y colocándola
en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés
nos manda apedrear a las adulteras: tú, ¿qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo, y
poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía
con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra. E inclinándose otra
vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y se quedó solo Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno
te ha condenado?Ella le contestó: Ninguno, Señor.
Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y adelante no peques más.
J 8, 1- 11

Invitamos a la Santa Misa el día 25 de Marzo en la
Solemnidad de La Anunciación de la Santísima Virgen María a las 8:00PM a nuestra iglesia.

IMPORTANTE!!!
Les deseamos recordar que
el próximo miércoles nos
reunimos como siempre
para nuestra oración. A las
7.00 P.M. vamos a rezar el
Vía Crucis y después la
Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro.
Durante de este fin de semana (20/21 de marzo) se
realiza el mercado de pulga. Invitamos a todos los
que quieren comprar!
Gran Rifa de Aniversario de Amigos de Cristo se rifara el 1
de Mayo del 2010. Se rifaran los siguientes Premios: Un
Scooter Motorizado Electrico, Nintendo Wii, Una Camara
fotografica Digital y muchos premios mas!!! $2.00 por boleto. Habrán jóvenes vendiendo boletos al final de las misas en las puertas. Gracias por su cooperación y apoyo!!!
Las próximas clases de educación católica (CCD) se
realizaran el día 27 de Marzo de 2010. Las clases
empezarán a las 8:00AM. Los estudiantes que se preparan para el Sacramento de Confirmación deben
devolver los formularios

21 de marzo de 2010
8 de marzo de 2010
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Una vez más, existe una legislación en Springfield que violaría la
conciencia personal, obligando a todos a pagar por el asesinato de
bebés no nacidos con dinero público.
La llamada “Ley de Acceso y Salud Reproductiva” ha sido reintroducida en la Asamblea General de Illinois como la Iniciativa H.
B. 6205. Ustedes recordarán la versión del año pasado de esta
legislación, que trató de socavar los derechos de los trabajadores
de salud de conciencia, de anular los reglamentos vigentes del
aborto, de pagar abortos con fondos públicos y de hacer obligatoria
una educación sexual integral. Había albergado la esperanza de
que la oposición pública generalizada del año pasado y la incapacidad de los proponentes para hacer que su legislación avanzara
para ser sometida a votación, disuadiría a los responsables políticos de proponer de nuevo esa posición tan extrema y desconsiderada.
La legislación de este año se ha modificado de tal modo que su
exigencia más flagrante es el uso de dinero público para pagar por
todos los “servicios de salud reproductiva”. Estos servicios incluyen
el aborto, la anticoncepción de emergencia sin pruebas de embarazo y la fertilización in vitro para todos los beneficiarios de Medicaid,
las personas con planes de seguro estatales y cualquier otro programa estatal que preste “asistencia médica”. Si esta legislación se
convierte en ley, el dinero que usted envíe al gobierno del estado
para satisfacer las necesidades compartidas de la sociedad será
utilizado, en su lugar, para financiar abortos y anticoncepción de
emergencia sin pruebas de embarazo. Agregar este tipo de gastos
al presupuesto actual es irresponsable, por decir lo menos.
La iniciativa H.B. 6205 viola la objeción de conciencia de muchos
ciudadanos. En 1844, Abraham Lincoln rompió con su propio partido, los Whigs, con frecuencia anticatólicos, y propuso: “En el entendido que la garantía de los derechos de conciencia, como se encuentran en nuestra Constitución, es totalmente sagrada e inviolable, garantía que pertenece tanto a católicos, como a protestantes,
todo intento por acortar o interferir con estos derechos, ya sean
católicos o protestantes, de manera directa o indirecta, tienen nuestra decidida desaprobación y enfrentarán siempre nuestra más
decidida oposición”. La posición de Lincoln es tan válida hoy como
lo fue el año pasado y en 1844. El dinero de los impuestos de los
católicos y de muchas otras personas de conciencia no debe utilizarse para subsidiar la toma de vidas humanas inocentes.
En consecuencia, vuelvo a pedirle que haga oír su voz en Springfield. Póngase en contacto esta semana con sus representantes
electos y pídales que se opongan a la iniciativa HB 6205. Si su
representante indica que se oponen a dicha legislación por favor,
agradézcaselos.
Para averiguar la identidad y la información para contactar a su
representante estatal en Springfield, utilice el Legislator Lookup
(Buscador de Legisladores) que se encuentra en la página de Internet www.ilga.gov, o llame a la Conferencia Católica de Illinois al
312-368-1066. Gracias y que Dios los bendiga. Que el tiempo de
Cuaresma haga que todos estemos más cerca de la misericordia
de Dios.
Sinceramente suyo en Cristo:
Cardenal Francis George, OMI
Arzobispo de Chicago

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkiego Postu
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził
się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili
do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do
Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał
nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili
to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go
oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali,
podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to
usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich.
Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona
odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja
ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie
grzesz.
J 8,1-11

Zapraszamy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
we czwartek 25 marca na Mszę św. o godzinie
6:30PM.
WIELKANOC 2010
SPOWIEDŹ
Pn. 29 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wt. 30 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Środa 31 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wielki Czwartek 1 kwietnia
7:00PM Msza św. (W trzech językach)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielki Piątek 2 kwietnia
10:00AM Droga Krzyżowa na ulicach
3:00PM Celebracja (Po Angielsku)
5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)
7:00PM Celebracja (Po Polsku)
Kościół otwarty do Północy
Wielka Sobota 3 kwietnia
Błogosławieństwo Pokarmów w kościele
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)
Wielkanoc 4 kwietnia
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
8:30AM Msza św. (Po Angielsku)
10:00AM Msza św. (Po Polsku)
12:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia
7:00A.M., 8:00AM Msza św. (Po Angielsku)

21 marca 2010
8 marca 2010 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie:
Kolejny raz w stolicy naszego stanu - Springfield - przygotowywana jest
ustawa, która będzie zadawała gwałt sumieniu, zmuszając każdego do
pogodzenia się z tym, iż zabijanie nienarodzonych dzieci finansowane
będzie ze środków publicznych.
Tak zwana „Ustawa o dostępności usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego” (Reproductive Health and Access Act) została ponownie przedstawiona do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym Stanu Illinois jako
„House Bill 6205” (Projekt Ustawy Izby Reprezentantów nr. 6205). Pamiętacie zapewne zeszłoroczną wersję tej ustawy, która usiłowała podważyć prawo pracowników służby zdrowia do postępowania zgodnie ze
swoim sumieniem, zlikwidować wszelkie istniejące obecnie regulacje
prawne dotyczące aborcji, zapewnić finansowanie aborcji ze środków
publicznych oraz nakazać prawem obszerną edukację seksualną. Miałem nadzieję, że ogromny sprzeciw opinii publicznej oraz fakt, że autorom projektu nie udało się przesunąć go do fazy głosowania, zniechęci
ustawodawców do przyjmowania po raz kolejny tak ekstremalnego i tak
nie uwzględniającego rzeczywistości stanowiska.
Do tegorocznego projektu ustawy wprowadzone zostały poprawki, z
których najbardziej oburzające jest żądanie, żeby wszystkie usługi w
zakresie zdrowia reprodukcyjnego finansowane były ze środków publicznych. W zakres owych usług wchodzi aborcja, doraźna antykoncepcja
bez uprzedniego przeprowadzenia testu ciążowego, zapładnianie in-vitro
dla wszystkich chętnych osób, które korzystają z Medicaid, z ubezpieczeń medycznych opłacanych przez stan oraz ze wszelkich innych programów oferujących stanową „pomoc medyczną”. Jeżeli ustawa ta wejdzie w życie, to pieniądze wysyłane przez was do władz stanowych w
formie podatku stanowego w celu zabezpieczenia wspólnych potrzeb
społeczeństwa, używane będą do finansowania aborcji i doraźnej antykoncepcji bez uprzedniego przeprowadzania testów ciążowych. Obciążanie budżetu tego rodzaju wydatkami jest obecnie - mówiąc najdelikatniej - wyrazem wielkiej nieodpowiedzialności.
Projekt ustawy nr. 6205 narusza podyktowany sumieniem sprzeciw wielu
obywateli. W roku 1844 Abraham Lincoln zerwał ze swoją własną partią Wigami, którzy często zajmowali antykatolicką postawę i stwierdził:
„Ustalono, że zagwarantowanie prawa do postępowania zgodnie ze
swoim sumieniem, tak jak stanowi Konstytucja, jest rzeczą najświętszą i
nienaruszalną i należy się katolikom nie mniej niż protestantom i wszelkie próby ograniczania lub zakłócania tego prawa czy to wobec katolikow
czy protestantów w sposób bezpośredni czy pośredni, spotkają się z
naszą zdecydowaną dezaprobatą i skutecznym sprzeciwem.” Dzisiaj
postawa Lincolna jest słuszna tak samo jak w 1844 czy też rok temu. Nie
możemy pozwolić, żeby dolarami pochodzącymi z kieszeni podatników katolików i wielu innych ludzi sumienia opłacane były zabiegi, których
celem jest unicestwienie niewinnego życia ludzkiego.
W związku z tym proszę was znowu o to, by wasz głos został usłyszany
w Springfield. Proszę abyście skontaktowali się w tym tygodniu z waszymi przedstawicielami stanowymi i starali się nakłonić ich do sprzeciwienia się przyjęciu projektu ustawy nr. 6205 (House Bill 6205). Jeżeli okaże
się, że was stanowy przedstawiciel sprzeciwia się tej ustawie, proszę
was - okażcie mu swoją wdzięczność.
Żeby dowiedzieć się, kto jest waszym przedstawicielem stanowym w
Springfield oraz jak się z nim skontaktować, wystarczy otworzyć witrynę
internetową www.ilga.gov i sprawdzić „Legislator Lookup” lub zadzwonić
do Catholic Conference of Illinois pod numer 312-368-1066. Dziękuję i
niech wam Bóg błogosławi. Oby czas Wielkiego Postu przybliżył nas
wszystkich do Miłosierdzia Bożego.
Szczerze oddany w Chrystusie,
Francis Kardynał George, OMI
Arcybiskup Chicago

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę
miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o godz.
10:00 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.
Zapraszamy chętnych do ubierania Palmy świątecznej, która
przyozdobi naszą świątynie w czasie Wielkiego Tygodnia oraz
Świąt Wielkanocnych. Ubieranie tej palmy jest przewidziane na
piątek 26 marca o godzinie 5:00PM. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przybędą.

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.

