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

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 4th, 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)

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

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)

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
10:00

July 4, Sunday, Fourteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Rose Carlson (niece Arlene)
†Caroline & Bernadine (Harriet)
†Deceased members of the Rosary Confraternity
†Cecilia Pawlowski (Cecilia Kandl)
10:00 †Halina i Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Za zmarły Bractwa Różańca
12:00 Presentación de 3 años de Natalie y Mateo Aravz.
4:00 Por los feligreses
July 5, Monday, St. Anthony Mary Zaccaria, priest
7:00 †Emily Jane Mizura (Family)
8:00 †Cecilia Pawlowski (Bob Krolak)
July 6, Tuesday, St. Maria Goretti, virgin and martyr
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Gen Kowalski (niece Florence Glosniak)
July 7, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Eleanore Ida (Teresa Kulasik)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7:00 El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
July 8, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Marie Maciejewski (Blanche Harast)
July 9, Friday, St. Augustine Zhao Rong, priest and martyr
7:00 †Chester Zator (Eleonore Turko)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
July 10, Saturday, Weekday in Ordinary Time
1:00 Wedding: Elizabeth Hajost & Roberto C. Villegas
3:00 Quinceañera: Gena Carreon
5PM †Edward J. Slepicka (wife)
†Frank and Estella Wolak (D. Yunker & E. Wojdula
Families)
†Marie Zalesiak (Fran)
6:30 Za Parafian
July 11, Fifteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Richard Pusateri

†Halina i Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
12:00 †Isaias De La Cruz (familias De La Cruz y Ocampo)
†Alejandro Ocampo (familias De La Cruz y
Ocampo)
†Angela Baeza (hijo Servando Hernandez)
4:00 Por los feligreses
Lector Schedule
Saturday, July 10
5 PM Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, July 11
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:00 Andrzej Szudziński, Jarek Szyszlak
12:00 Marisol Ortiz, Aldo Ibarra
Juan Rodrigues, Juana Salas
4:00 Humberto Tellez, Trinidad Torres
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Minister
Saturday, July 10
5PM
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, July 11
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki,
Rafael Ayala
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Linda Ramirez
4:00 Ma. Clara Nava, Enrique Garcia

We welcome in Baptism:
Brianna Alise Rosado
Dominic Martinez
Angel Dante Vargas
Jakub Wieczorek
Amelia Maria Tylka
Daniel Martinczak
Christian Alexander Wojcicki
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
III. Elizabeth Hajost & Roberto C. Villegas

II. Magdalena J. Rudka & Krzysztof Zborowski
II. Renata Piszczek & Mariusz Cyrulik
II. Katarzlyna Duda & Dorian Diaz
I. Katarzyna Maria Lapaciuch & Adam Jaroslaw Szymanski
I. Ewa Marta Lacniak & Marcin Tulak
I. Claribel Herrera & Jesus Sepulveda Jr.

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection June 27, 2010
June 26

There are 6 weeks before we begin our Parish
Carnival and Summer Fest. The carnival will
begin on Thursday August 19th and run
through Sunday, August 22nd. Congratulations to Justine Hranicka for being our second
early bird raffle drawing winner. The final Early Bird Raffle
drawing is set for Sunday July 25th at the 12:00 PM Mass. The
entire raffle book must be sold by this date in order to participate in the Early Bird Raffle.
We ask our parishioners again (as we
have in the past) to donate any of the following items for our parish Carnival and
Summer Fest. Your support has been
tremendous in the past! Can we count on
your generosity again? Monetary donations are also greatly appreciated.
► Paper napkins
► Styrofoam plates, bowls, and cups
► Straws
► Cases of soda
► Cases of water
► Hot Dog buns
► Hot Dogs
► Hamburger buns
► Hamburger patties
► Small bags of chips, etc.
► Plastic ware
► Condiments….ketchup, mustard, pickles, onions
Please bring items that need refrigeration— like hot dogs,
hamburgers, buns, etc. close to the opening date of the carnival.
These items can be dropped off at the rectory during office hours
between 9AM and 5PM.

Put the fireworks back into your marriage!
Are you looking for a way to rekindle that
excitement of falling in love? The next
Worldwide Marriage Encounter Weekends
for the Chicago/Northwest Indiana area are
September 17-19 and November 5-7,
2010. For reservations/information, call Jim
& Kris at 1-800-442-3554 or contact us at
www.wwmechicago-gary.org

Eternal rest………………
Otilia Robles

May God Who called you, take you
home!

5:00PM

$563.00

6:30PM

$237.00

8:30AM

$1,085.00

10:00AM

$1,562.00

12:00PM

$1,220.00

4:00PM

$356.00

TOTAL

$5,023.00

June 27

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking
lots is $193,596.
Donations 6/27/2010:

$142.00

Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$174,877
Donations,
$18,719

PRAY FOR OUR PARISHIONERS WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Annette Havel
Justine Hranicka
Bernadine Jaramillo
Nilene Kolbuck
Teresa Kulasik

Virgie Lauth
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Emma Medina
Rita Mejka
Bernice Nowicki
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Loretta Wachowicz
John Walkowiak
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News

July 4, 2010

Dear Friends,
Fourteenth Sunday in Ordinary Time: Luke 10:1-12,17-20
Many thanks for a great Birthday
Bash on June 29th ! The day started
with a beautiful liturgy at 8AM concelebrated by Fr. Radek, Fr. Zbigniew, Fr. Waldemar, Fr. Darek, and
Fr. Mirek – this was truly a great surprise for me for which I am very
grateful! Mr. Socha, our parish organist, added to the festivities by rendering and leading my favorite, beautiful hymns during the liturgy – Thank you very much! .
To all who came to the Skieview Restaurant to celebrate
with me, I extend a very heartfelt Thank You! Many
thanks, too, to all who showered me with gifts and beautiful cards. A special thanks to Fr. Radek, our pastor for
his words of praise and grateful thanks expressed during
his very meaningful homily and for treating us to a superdelicious breakfast! I would also like to thank Mary Warchol for supplying the delicious, beautiful birthday cake! I
will remember all of you, your loved ones and all who
helped to make me feel a part of the parish in my
prayers! I can truly say that I lived 43 great years at St.
Mary’s! May Our Lord, through the intercession of Our
Lady of Czestochowa, continue to bless our Redemptorist
priests, all parishioners, and all my friends I have come to
know and love! God bless you!
Sincerely,
Sister M. Magdalene Kabat, SSJ TOSF
BERWYN-CICERO CATHOLIC SCHOOLS
With hope and excitement we are strengthening Catholic school education in Berwyn and Cicero for your children. This year, several new
and exciting opportunities will enrich the educational experience for all
the children in our community. If you would like more information,
please contact one of the schools below:
► St. Frances of Rome – 708-652-2277—offers All Day Pre-K
(4yr.old) - 8th grade. St. Frances of Rome school is located at
1401 S. Austin Blvd in Cicero, IL
► Our Lady of Charity—708-652-0262—offers All Day Pre-K (4yr.
Old) - 8th grade. Our Lady of Charity is located at 3620 S. 57th
Court in Cicero, IL.
► St. Leonard School--708-749-3666-offers All Day Pre-K (3yr. Old)
- 8th grade. St. Leonard School is located at 3322 S. Clarence
Ave. in Berwyn, IL.
► St. Odilo School—708-484-0755-offers All Day Pre-K (3yr. Old) 8th grade. St. Odilo School is located at 6617 W. 23rd Street in
Berwyn, IL.
All four schools are State recognized; they have a full academic curriculum, certified teachers, computer labs, physical education programs hot lunch programs, Before and After school programs, sports
programs, Yearbook, Student Councils, Children’s Choirs, and Altar
Servers.
For more information, contact Nancy Rivera, Director of Development
at St. Frances of Rome, 708-652-2277 ext. 207 or nrivera@sfrschool.org.

Jesus sends out 72 people to announce the coming kingdom.
Background on the Gospel
Today's Gospel begins immediately after the final verse in last
Sunday's Gospel. After strong language about the difficulties of
discipleship, Jesus immediately appoints 72 people to go ahead
of him to every town and place he plans to visit, proclaiming that
the Kingdom of God is at hand. He sends them in pairs. In the
Law of Moses two witnesses were needed for a testimony to be
credible. It was probably also a safer way to travel.
Jesus admits it will be difficult, that he is sending them out like
lambs among wolves. Yet they are to bring nothing with them,
not even a money bag or sandals. They are to greet no one on
the way so as not to be distracted from their mission. When they
enter a house, their message is simply “peace.” The response
they will receive may be positive or negative. Either way, they
are to know that the Kingdom of God is at hand. They are not to
demand special treatment but eat and drink whatever is given
them. They are to stay in one house and are not to look around
for one that provides better accommodations. They are to heal
the sick as a sign that the Kingdom of God is at hand for them.
Like Jesus' miracles, healing is a sign of the coming of the kingdom. If the town will not receive them, they are to shake the
dust from their feet and move on. Even in the case of such rejection they should know that the Kingdom of God is at hand.
When they return from their journeys, they are rejoicing because
their mission has been successful. Demons were under their
power because of Jesus' name. Jesus may have sent them out
as lambs among wolves, but at the conclusion of this passage
he assures them that they have been given power over the enemy and nothing will harm them, not even serpents and scorpions.
A key theme of today's Gospel and last Sunday's Gospel is discipleship—its challenges, its difficulties, and its rewards. Sharing in the mission of Jesus is difficult, but everyone is called to
do it, not just some professionals trained for ministry. Even for
us today, the harvest is plentiful. We should pray to the master
of the harvest to send out workers for his harvest.
Congratulations to former graduates of St. Mary of
Czestochowa School:
First Honors at Fenwick High School:
Nancy Guzman (Class of 2012)
Second Honors at Fenwick High School:
Fabian Herrera (Class of 2012)
We are very proud of you, keep up your great efforts as Honor
Roll students!

Anuncios Parroquiales
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Designó el Señor a otros setenta y dos y los mandó
de dos en dos, delante de él, a todos los pueblos y
lugares a donde tenía que ir. Les dijo: Ciertamente
la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por
eso, pedid al Dueño de la mies que mande obreros
a recogerla. Andad, y ved que os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a
nadie por el camino. Cuando entréis en una casa,
saludad primero, diciendo: Paz a esta casa.” Si en
ella hay gente de paz, vuestro deseo de paz se
cumplirá; si no, no se cumplirá. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan,
pues el obrero tiene derecho a su salario. No andéis
de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde os reciban bien, comed lo que os ofrezcan; sanad a los
enfermos del lugar, y decidles “El reino de Dios ya
está cerca de vosotros.” Pero si llegáis a un pueblo
y no os reciben, salid a las calles diciendo: “¡Hasta
el polvo de vuestro pueblo que se ha pegado a
nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra
vosotros! Pero sabed esto: que el reino de Dios está
cerca.” Os digo que aquel día el castigo de ese pueblo será más dura que el de los habitantes de Sodoma.
Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: ¿Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu
nombre!
Jesús les dijo: Sí, pues yo veía a Satanás caer del
cielo como un rayo. Os he dado poder para que pisoteéis serpientes y alacranes, y para que triunféis
sobre toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún
daño. Pero no os alegréis de que los espíritus os
obedecen, sino de que vuestros nombres ya están
escritos en el cielo.
Lc 9, 51-62
Rifa Parroquial
Los talonarios puede comprar en la oficina parroquial.
Llene el talonario en el lado izquierdo de cada boleto poniendo
su nombre, dirección y numero del teléfono; usted se queda
con el lado derecha del boleto para tener el comprobante.
Escriba un cheque a nombre de ST. MARY OF CZESTOCHOWA. Ponga el talonario con su nombre junto con su cheque o
el dinero en efectivo en el sobre. Los sobres pueden ser enviados por el correo; o puestos en la canasta junto con la colecta dominical;
usted también puede regresarlo personalmente a la rectoría. Habrá un SORTEO ADICIONAL para los que vendan el librito entero con los veinte boletos.
Los premios del Sorteo Adicional serán $100 cada uno. El Sorteo Adicional se
realizará el 25 de Julio, en la misa de 12 P.M.
Para tener derecho al Sorteo Adicional el librito entero de $100 debe ser vendido y debe ser devuelto antes de estas fechas. Asegurarse de devolver la
cubierta y los veinte boletos con su pago de $100. Solo la cubierta del libro de
la rifa será tomada en cuenta para determinar los ganadores del Sorteo Adicional. El Sorteo Principal de los premios del primero al sexto se realizará durante
el Carnaval (34th PL y Laramie Avenue), el día 22 de Agosto de 2010 aproximadamente a las 8 de la noche.

4 de Julio de 2010
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por eso, no tememos si se altera la tierra
si los montes se conmueven en el fondo de
los mares. (Salmo 46: 1-2)
Las palabras del salmista nos dan la seguridad de que, en medio de la agitación de nuestras vidas, en
medio de las fuerzas externas e internas que sacuden nuestra seguridad, vamos a encontrar un refugio seguro en Dios.
Si creemos, como dice en el Libro de Génesis, que cada uno
de nosotros está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces participamos siendo un refugio seguro y proporcionando seguridad para otros, especialmente aquellos amenazados por la violencia diaria en el hogar y en nuestras calles.
Ser un “refugio seguro” para los demás es responsabilidad
de cada uno de nosotros.
Las balaceras y la violencia de las pandillas, a menudo tienen su origen en el abuso verbal y físico que ocurre en el
hogar y es posible que dejen una cicatriz en niños y jóvenes.
La triste realidad de la vida cotidiana es que nuestros jóvenes y sus familias suelen vivir bajo un velo de temor. Este
entorno dificulta el desarrollo normal de niños, jóvenes y sus
familias. La amenaza diaria de la violencia es mayor en los
barrios marginados de la ciudad. Varias de nuestras parroquias católicas que se encuentran en estas comunidades ya
están proporcionando espacios seguros dentro de las iglesias, gimnasios y otros edificios de la parroquia para jugar,
hacer ejercicio y orar. Estoy agradecido con sus pastores y
sus feligreses. Sin duda se necesita que un número mayor
de parroquias proporcione un refugio seguro, por lo que pido
a nuestros pastores y a sus congregaciones que trabajen
para ofrecerlo. Muchas parroquias no pueden responder porque no tienen los recursos necesarios para ofrecer sus edificios como refugios seguros. Debido a que somos una comunidad católica que abarca todo el territorio de los condados
de Cook y Lake, y debido a que creo en la bondad y la generosidad del pueblo de Dios, también pedimos a nuestros pastores y a sus pueblos que viven en zonas más seguras de la
ciudad y de los suburbios, que ayuden a las parroquias en
barrios particularmente afectados por la violencia para que
proporcionen lugares seguros para niños, jóvenes y sus familias. Quiero pedir, a todos los católicos que oren diariamente
por nuestros hijos pequeños, por nuestros adolescentes, por
sus familias y por todos los hombres y mujeres que viven a
diario con la amenaza de la violencia. Oremos por nuestros
niños en edad escolar que vienen a la escuela cargando consigo el dolor y la violencia en sus vidas. Ya sea porque han
sufrido la pérdida de un familiar o de un amigo cercano, estos niños asisten a clases con una carga de violencia en sus
corazones; esta situación provoca que les resulte difícil concentrarse en sus estudios. Pregunte a Dios las maneras
en que usted puede responder a las necesidades de estas
familias y ore para que cada día la paz de Cristo pueda entrar con mayor profundidad en todos los hogares, escuelas,
calles y barrios, y que la paz de Cristo pueda transformar los
corazones de aquellos que intentan aplicarse violencia a sí
mismos o a otros. Que Dios los bendiga.
Sinceramente suyo en Cristo:
Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago

Ogłoszenia Parafialne

4 lipca 2010 r.

XIV Niedziela Zwykła

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i
wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i
miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział
też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce
między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu
domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz
pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym
samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu
do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą
was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo
Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet
proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg,
strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów
dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z
radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię,
nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich:
Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica.
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w
niebie.
Łk 10,1-12.17-20
Loteria Parafialna
Książeczki z losami są do nabycia w biurze
parafialnym (708-652-0948 ext.20). Kupony
można nabyć osobiście lub wyślemy Ci je
pocztą.
Cena każdego losu $5. Koszt książeczki wynosi $100. Wypełnij lewy odcinek każdego kuponu. Zatrzymaj dla siebie prawy odcinek kuponu. Włóż kupon z Twoim imieniem wraz z czekiem lub gotówką do koperty. Czeki powinny być wystawione na St. Mary of Czestochowa Parish. Tak przygotowane koperty możesz wysłać pocztą albo wrzucić do koszyka na tacę lub też dostarczyć osobiście do biura parafialnego. Ponadto odbędą się
dwa losowania specjalne dla osób, które sprzedadzą całą
książeczkę z 20 kuponami i odeślą ją wraz z okładką przed
datą losowania. W losowaniu biorą tylko udział odesłane
okładki z imionami i nazwiskami.
Drugie losowanie- odbędzie się w niedzielę 27 czerwca na
Mszy Św. o godz. 10:00 am- nagroda $100.00: Trzecie losowanie- odbędzie się w niedzielę 25 lipca na Mszy Św. o
godz. 12:00pm – nagroda $100.00:
Losowanie głównych nagród będzie miało miejsce na Placu
Karnawału (34th Pl and Laramie) w dniu 22 sierpnia 2010
około godziny 8:00pm.

czerwiec 2010 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza
(Psalm 46: 1-2)
Słowa psalmisty napawają nas pewnością, że,
w ciężkich chwilach naszego życia, pod naporem zewnętrznych i wewnętrznych sił zagrażających naszemu bezpieczeństwu, w
Bogu znajdziemy pewne schronienie. Jeśli wierzymy w to, że, jak
mówi Księga Rodzaju, każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, współuczestniczymy wtedy w byciu bezpiecznym schronieniem dla innych i zapewnianiu ochrony innym,
zwłaszcza dla tych, którym każdego dnia grozi przemoc, czy to w
domu, czy na ulicy. Bycie „bezpiecznym schronieniem” wobec
bliźnich jest odpowiedzialnością każdego z nas.
Strzelaniny i walki pomiędzy gangami, nierzadko wynikające z
obraz słownych lub cielesnych doznanych w domu, powodują
trwałe urazy u dzieci i młodzieży. Smutną rzeczywistością codziennego życia jest fakt, że nasza młodzież i ich rodziny często
żyją za zasłoną strachu. Tego typu środowisko utrudnia normalny
rozwój dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Codzienne zagrożenie przemocą jest większe w dzielnicach śródmiejskich. Wiele kościołów katolickich w nich usytuowanych już
zapewnia bezpieczne lokum, czy to w budynkach samych świątyń, salach gimnastycznych, czy też innych pomieszczeniach parafialnych, wykorzystywanych jako miejsca zabaw, ćwiczeń, czy
modlitwy. Bardzo dziękuję ich proboszczom i parafianom. Istnieje potrzeba, aby jeszcze więcej z naszych parafii zamieniło się w
bezpieczne schronienia, stąd proszę naszych proboszczy i ich
zgromadzenia o pracę nad możliwością zaoferowania tego rodzaju usług.
Wiele parafii nie ma na to możliwości z racji braku potrzebnych
środków na to, aby przynależne im pomieszczenia stały się bezpiecznymi schronieniami. Dlatego, że jesteśmy społecznością
katolicką obejmującą powiaty Cook i Lake i dlatego, że wierzę w
dobroć i hojność ludu Bożego, proszę również proboszczy i ich
wiernych mieszkających w bezpieczniejszych dzielnicach miasta
i przedmieść o pomoc parafiom szczególnie nękanym aktami
przemocy i udostępnienie bezpiecznych miejsc dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Proszę wszystkich katolików o codzienną modlitwę w intencji
naszych dzieci, młodzieży i ich rodzin i wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy codziennie żyją w zagrożeniu przemocą. Módlcie
się o naszych uczniów, przynoszących ze sobą do szkoły ból i
obawę przemocy w ich życiu. Cierpiąc z racji utraty członka rodziny, lub bliskiego przyjaciela, dzieci te siedzą na lekcjach z
ciężarem przemocy na ich serduszkach i często ciężko jest im się
skupić na nauce. Zapytajcie się Boga w jaki sposób możecie odpowiedzieć na potrzeby tych rodzin i módlcie się codziennie, aby
pokój Jezusa Chrystusa wkroczył głębiej do domów, szkół, w
ulice i dzielnice i aby pokój Jezusa Chrystusa zmienił serca osób
noszących się z zamiarem dokonania przemocy samym sobie, lub
innym. Niech Was Bóg błogosławi.
Archbishop Quigley Center
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
Z pozdrowieniem w Chrystusie,
Kardynał Francis George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Prasa Katolicka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej
Tak jak w każdą niedzielę tak
parafii po Mszy św. o godz.
również i dzisiaj wychodząc z ko10.30 odbywa się kurs przygotościoła można nabyć nowy numer
wujący rodziców i chrzestnych
Tygodnika Katolickiego
do chrztu dziecka.
„Niedziela”. Znajdziemy tam barOsoby zamierzające ochrzcić
dzo ciekawe artykuły na temat
dziecko w naszej parafii są prożycia kościoła w Polsce także naszone o zgłoszenie się na ten
szej Archidiecezji. Czytając ten
kurs prze chrztem dziecka. Dlatygodnik
a
także inne publikacje np.:
tego należy pamiętać, aby:
„Różaniec”, „Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”,
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
„Sygnały Troski” pogłębiamy naszą wiarę oraz
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
miłość do Boga i Kościoła.
kursie przygotowującym)
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik”
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
wydawana przez naszą Archidiecezję Chicago.
dziecka.

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.

