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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 25th, 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 – 7:40 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
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 25, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Mike Vavrek
†Rita Mejka (St Mary’s seniors)
†Mary Ann Ceccki (Florence Glosniak)
10:00
O Boże bł. dla Tersey i Jana w 25-ą rocznicę ślubu
Szczęśliwe rozwiązanie prosząc M. B. Częstochowską o
zdrowie dla Teresy i jej dziecka (prosi mama)
†Halina i Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Stanley Wdowiak (wife Helen)
†Arthur Grisko (Family)
†Renata Domalik (2-a rocz. śm.)
†Jan Motyka
12:00
Presentacion de 3 años de Freddy Luna
En honor al Señor Santana (Trinidad Hernandez y familia)
4:00
†Miguel Ochoa (1er aniversario, Familia Ochoa Robles)
†Ismael Ruiz (3er aniversario)
July 26, Monday, St. Joachim and St. Anne, Parents of the Blessed
Virgin Mary
7:00
†Richard Benka (Florence Glosniak)
8:00
†Lousie Balla (Family)
July 27, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Loretta Bolociuch (Florence Glosniak)
July 28, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00
†Eleanor & Thomas Roszyk
8:00
†Chester Zator (Eleonore Turko)
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 29, Thursday, St. Martha
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Lisa Marie Santoro, In Memory (Tom & Barbara Santoro)
July 30, Friday, St. Peter Chrysologus, bishop and doctor of the
Church
7:00
Parishioners
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
July 31, Saturday, St. Ignatius of Loyola, priest
11:00
Wedding: Joanna B. Karbarz & Miroslaw A. Zielinski
1:00
Wedding: Magdalena Ciecierski & Miroslaw Debski
3:00
Quinceañera: Jessica Harell y Liliana Harell
5:00
For Dorothy Decker (Blessings) - (Fran)
†Rita Mejka (Fran Slepicka)
†Celia Pawloski (Florence Glosniak)
August 1, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Jacqueline Knapp (friend)

12:00
4:00

†Deceased members of Rosary Society
O Boże bł. dla Redemptorystów w święto ich założyciela św.
Alfonsa Liguori
O Boże bł. dla Jadwigi i Jana w 20-ą rocz. ślubu
Za Mateusza Czech z okazji chrztu oraz za jego braciszka,
rodziców i rodziców chrzestnych.
O Boże bł dla Gabrieli i Daniela w 2-ą rocz. ślubu
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Zofii i Dawida Cieśla w 1-ą rocz.
ślubu
O Pomoc w rozwiązaniu konfliktu w pracy dla Anny
†Za zmarły Bractwa Różańca
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Zdziskaw Mackowiak (4-a rocz. śm.)
†Halina i Stanisław Szymańscy
Presentacion de 3 años de Stephen Campbell
Presentacion de 3 años de Fatima de los Santos (padrinos)
Por los Feligreses
Lector Schedule

Saturday, July 31
5 PM
Don Rutkowski, John Stenson
Sunday, August 1
8:30
Michele Cison, Carmen Castaneda
10:00
Krzysztof Zborowski, Jarek Szyszlak
12:00
Miriam Campagne, Javier Sanchez
Aldo Ibarra, Linda Ramirez
4:00
Griselda Avitia, Rene Aviña
Enrique Garcias, Martha Brito
Eucharistic Minister
Saturday, July 31
5PM
Jean Yunker, Larry Napoletano
Sunday, August 1
8:30
Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:00
Waldemar Lipka
12:00
Alejandra Baez, Ma. Trinidad Torres
Margarita Morales
4:00
Jose Gutierrez, Guadalupe Gutierrez
We welcome in Baptism:
Shaila Marisol Andrade
Emily Macias
Aidan Javier Lopez
Boris Arturo Alcantar Gomez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
lll. Joanna B. Karbarz & Miroslaw A. Zielinski
lll. Magdalena Ciecierski & Miroslaw Debski
lI. Joanna Dziadkowiec & Slawomir Skiba
lI. Karen Reodica & Klaudiusz Baran
l. Elzbieta Wilczak & Stanislaw Gasienica
l. Natalia Jarzabek & Marcin Nowak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 18, 2010
July 17
There are 3 weeks before we begin our Parish Carnival and Summer Fest. The carnival will begin on
Thursday August 19th and run through Sunday,
August 22nd. 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
► 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.

The Religious Education Program is in need of two
catechists for the 2010-2011 school year. If you
would like to share your faith and teach the Good
News of Jesus to the students in the program, please
call the rectory at (708) 652-0948 and leave your
name and phone number. Classes are taught in the
English language. The 18 class sessions are held on
alternate Saturdays beginning in September and ending in May.

Religious Education Information
Registration forms for the new school year in
the Fall of 2010 can be found at all four entrances in the church. Parents that are interested in enrolling their children in our parish
Religious Education Program are invited to take
a form and follow the instructions as necessary. Your cooperation
is most appreciated.
BOOK SALE
All books in St. Mary of Czestochowa
School Library are going on sale.
School Address: 3001 South 49th Ave.
Date: Tuesday, August 3, 2010
Time: 11:00 A.M to 8:00 P.M
Use the front door to the 2nd floor
Bring bags and boxes. Great bargains!

5:00PM

$819.00

6:30PM

$167.00

8:30AM

$1,133.00

10:00AM

$1,424.00

12:00PM

$1,111.00

4:00PM

$360.00

TOTAL

$5,014.00

July 18

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking
lots is $193,596.
Donations 07/18/2010:

$224.00

Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$173,970
Donations,
$19,626

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
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
Seventeenth Sunday in Ordinary Time: Luke 11:1-13

Jesus teaches the disciples about prayer.

Background on the Gospel
Luke gives more attention to Jesus' teachings on prayer than any other
Gospel writer. He also mentions Jesus at prayer more than the others.
In today's reading, from the beginning of Chapter 11 of his Gospel, Luke
presents the core of Jesus' teaching on prayer. It consists of Jesus
teaching a prayer to his disciples, a parable on the persistent neighbor,
and assurances that God hears our prayers.
The disciples notice Jesus praying “in a certain place.” They ask him to
teach them to pray just as John the Baptist had taught his disciples.
Jesus teaches them a simple version of the most famous Christian
prayer, the Our Father, or the Lord's Prayer. Matthew's version shows
signs of being shaped by public prayer. Luke's version is probably
closer to the original form that Jesus taught. Stripped of much of the
language we are used to, Luke's version seems simple and direct. We
pray that God's name will be recognized as holy and that his rule over
all will be established. This is followed by petitions for our needs for
bread, for forgiveness, and for deliverance. Luke uses the more theological language of “sins” rather than “debts,” which is used in Matthew's
version.
Having taught his disciples a simple, daily prayer, Jesus goes on to
reassure them that God answers prayers. First he tells a parable about
a persistent neighbor who asks a friend for bread at midnight. The friend
is already in bed and has no desire to disturb his family by opening the
door. But because the neighbor is persistent, the sleeping man gets up
and gives him all that he needs. If a neighbor is willing to help us if we
are persistent enough, how could God not respond to our requests?
This teaching concludes with the reminder that if we seek, we will get a
response. If a human father, with all his faults, knows how to give good
gifts to his children, how much more will our heavenly Father give us?
Instead of good gifts, however, Luke substitutes the word Holy Spirit.
This foreshadows the gift of the Holy Spirit, who is central to Luke's
theology and who will play an important role in the growth of the early
Church after Pentecost.
The parable and the concluding teaching in this section should not lead
us to think of prayer as a series of requests presented to God. Rather,
as Jesus teaches in his model prayer, prayer consists in recognizing
God's holiness and his rule over all things.

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following
dates:
______August 19th
______August 20th
______August 21st
______August 22nd
NAME: _____________________________________
ADDRESS: __________________________________
____________________________________________
PHONE NUMBER _____________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)
If you wish to help at a specific task, please indicate
your intent here:_______________________________
____________________________________________

July 25, 2010
Are you hurting emotionally and spiritually after an
abortion? There is hope for your future!
If you're suffering because of an abortion, you may
feel alone. But you are not.
Call 1-888-456-HOPE
www.hopeafterabortion.com
One-on-one lay counseling, referrals to trained
priests and understanding professional counselors
and day-long retreats provided.
"Neither do I Condemn You."

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@sfr-school.org.

The Golden Wedding Anniversary Mass will be held on Sunday, September 19, 2010, at 3 PM at St. John Brebeuf, 8307 N. Harlem Ave.,
Niles, IL. Couples married in 1960 interested in attending this celebration should contact their parish to register. For further information call
the Family Ministries Office at 312.534.8351 or visit the website:
www.familyministries.org.

“Seek and you will find; knock and the door will be
opened to you”. (Today’s Gospel reading). If you
are seeking more intimacy and harmony in your
marriage all you have to do is knock on this door
and enrichment will be granted unto you. The next
Worldwide Marriage Encounter Weekends for the
Chicago/Northwest Indiana area are September 1719 and November 5-7, 2010. For reservations/
information, call Jim & Kris at 1-800-442-3554 or contact us at
www.wwmechicago-gary.org .

Anuncios Parroquiales
26 de Julio. San Joaquín y Santa Ana padres
de la Santísima Virgen María
Una antigua tradición, que arranca del siglo
II, atribuye estos nombres a los padres de la
Sma. Virgen Ma. Son dos nombres llenos de
grandeza a los ojos de Dios, grandeza que se
esconde en la sencillez y la humildad. Dos
nombres con un sentido maravilloso y providencial. JOAQUÍN significa: PREPARACIÓN DEL SEÑOR, TRABAJO Y CONSTANCIA. ANA, quiere decir: AMOR Y
PLEGARIA. La tardanza no ahogaba los anhelos de Joaquín y
Ana. Ellos se acercaban al ocaso de la vida sin descendencia.
Pero seguían rezando y porfiando al Señor con oración inflamada.
Su esperanza se mantuvo incólume. Las oraciones de Ana fueron
escuchadas. Un ángel -según algunos, el mismo de la Anunciación- se aparece a Ana en la Puerta Dorada del templo y le profetiza el nacimiento de una Niña que se llamará MARIA y será LA
PREDILECTA DEL SEÑOR. En el seno estéril de Ana germinó
la PLENITUD DE LA GRACIA. En sus entrañas se realizó el
sublime MISTERIO DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA
DE MARÍA "PRODIGIO DE PRODIGIOS Y ABISMO DE MILAGROS", dice San Juan Damasceno. Las virtudes de estos dos
esposos, se nos manifiestan por su fruto, tal como nos lo dice el
Señor: "UN ÁRBOL BUENO NO PUEDE PRODUCIR FRUTOS MALOS.. POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS". El
fruto de estos dos santos fue superior a la ley natural, pues engendraron para el mundo a la INMACULADA MADRE DE DIOS Y
REINA DE LOS ANGELES. De Joaquín y Ana podemos decir
que si Dios los escogió para una obra tan admirable, grandes tuvieron que ser aquellos dos corazones. Si habían de educar a la
que Dios escogía como Madre de su Hijo, ¡cuánta DULZURA,
BONDAD y HERMOSURA habría en aquellas almas!, pues
habían sido destinados por Dios para ser los padres de una Niña
sin par, no sólo sin mácula, sino llena de gracia "LA LLENA DE
GRACIA", la BENDITA ENTRE LAS MUJERES, LA HERMOSA, LA AGRACIADA, MARIA: "LUGAR ALTO EN DONDE
HABITA DIOS". El culto a San Joaquín es más reciente. Pero el
culto a Sta. Ana es muy antiguo. En Jerusalén está la iglesia de
Sta. Ana, cerca del Templo. Allí vivían, según la Tradición, Joaquín y Ana. Y, según la opinión de muchos santos Padres, ahí
nació la AURORA DE NUESTRA SALVACIÓN, LA VIRGEN
MARIA. Pídele hoy a los abuelos más afortunados de la historia,
San Joaquín y Santa Ana, que sepas sacar adelante a tu familia o
los deberes que el Señor te haya designado.
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 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.

25 de Julio de 2010
XVll Domingo del Tiempo Ordinario
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó,
uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan
enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro
pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también
nosotros perdonamos a todo el que no debe algo, y no nos dejes
caer en la tentación. Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: "Amigo, préstame
tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo
nada que ofrecerle. Y, desde dentro el otro le responde: "No me
molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados: no puedo levantarme para dártelos". Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo,
al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues, así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; por que quien pide, recibe; quien busca,
halla; y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando
el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si
vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que se lo piden?
LUCAS 11, 1- 13

El grupo de familia AL-ANON te invita
a participar a las juntas de información
sobre los problemas del alcoholismo y de
drogadicción. Si en tu familia o alguien
cercano a ti esta sufriendo por esta causa,
nosotros podemos ayudarte. Nos reunimos cada miércoles en el Macku Hall de la Iglesia. Para
más información sobre horarios por favor de contactar a
la Sra. Maru Zanetti al (708)656-0024

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en la
Kermés, por favor llenen este formulario y pongan lo en la colecta dominical. Gracias
______19 de Agosto
______20 de Agosto
______21 de Agosto
______22 de Agosto
Nombre _______________________________
Adres __________________________________
_______________________________________
Teléfono _______________________________

Ogłoszenia Parafialne
XVII Niedziela Zwykła
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł
jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył
swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze,
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego
chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść,
byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela,
pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby,
bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać.
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już
zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest
jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców,
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby
poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o
ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Łk 11,1-13
Jezus czeka na Ciebie w naszym kościele w każdą
środę od 8.30AM do 7.00PM
Adoracja Pana Jezusa poza Mszą Świętą jest wspaniałą formą spotkania z Bogiem, obecnym rzeczywiście,
realnie, substancjalnie pod postacią Chleba.
Ten sposób obecności Pana jest zupełnie inny niż
sposób Jego obecności w braciach czy siostrach, w
zgromadzeniu liturgicznym, w czasie czytania Pisma
Świętego. We wszystkich tych sytuacjach obecny jest
Pan Jezus, jednakże sposób Jego obecności jest różnorodny. Święta Hostia jest rzeczywiście uprzywilejowanym sposobem obecności Pana.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz czwarty chcemy zorganizować karnawał parafialny. W związku z tym zwracamy się z gorącą
prośbą do wszystkich parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie
poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______19 sierpnia
______20 sierpnia
______21 sierpnia
______22 sierpnia
Nazwisko _______________________________
Adres __________________________________
_______________________________________
Telefon _________________________________

25 lipca 2010 r.
Św. Jakub Większy (25 lipca)
Wśród apostołów było dwóch Jakubów. Dla odróżnienia nazywani są Większy i Mniejszy, albo też Starszy i Młodszy.
Przy tym prawdopodobnie nie chodziło o ich wiek, ale o kolejność przystępowania do grona apostołów. Rozróżnienie to
wprowadził już św. Marek (Mk 15, 40). Imię Jakub pochodzi z
hebrajskiego "skeb", co znaczy "pięta". Według pierwszej
Księgi Mojżesza, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się
jako bliźniak z Ezawem swoim bratem, miał go trzymać za piętę (Rdz 25,
26).
Św. Jakub Większy jest tym, który jest wymieniany w spisie apostołów wcześniej - był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem, jako
jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22): święci Mateusz i Łukasz
wymieniają go na trzecim miejscu, a święty Marek na drugim. Jakub i jego
brat Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali nad jeziorem
Tyberiadzkim. Ewangelie nie wymieniają bliżej miejscowości. Być może,
pochodzili z Betsaidy podobnie jak św. Piotr, Andrzej i Filip (J 1,44), gdyż
spotykamy ich razem przy połowach. Św. Łukasz zdaje się to wprost narzucać, kiedy pisze, że Jan i Jakub "byli wspólnikami Szymona - Piotra (Łk 5,
10). Matką Jana i Jakuba była Salome, która należała do najwierniejszych
towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana (Mk 15, 40; Mt 27, 56).
Wg tradycji w VII wieku miano sprowadzić z Jerozolimy do Compostelli w
Hiszpanii relikwie św. Jakuba. Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii;
ponadto m. in. zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.
W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie
ciała w długiej tunice i w płaszczu lub pielgrzym w miękkim kapeluszu z
szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz,
muszla, torba, turban turecki, zwój.

26 lipca
Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej
Maryi Panny
Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi
żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia
bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są
znane jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii PseudoMateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia
Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa,
stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję.
Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w
języku polskim znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się
przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go
krzyżowcy.
Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz
kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.
Św. Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny. Już samo
jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co "przygotowanie Panu".
Miał pochodzić z Galilei. W dawnej Polsce czczony był jako "protektor
Królestwa". Kiedy Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię.
Razem ze św. Anną patronują małżonkom.
Od dawna biblistów interesował problem, dlaczego Ewangeliści podają
dwie odrębne genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. Mateusz (Mt 1,
1-18), a inną - św. Łukasz (Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość powszechnie, że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa Pana wymieniając
przodków św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przytacza rodowód Pana
Jezusa wymieniając przodków Maryi. Według takiej interpretacji ojcem
Maryi nie byłby wtedy św. Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim jest
apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię Joachim. Sprawa jest
nadal otwarta

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Prasa Katolicka
Przypominamy, że w każdą
trzecią niedzielę miesiąca w
Tak jak w każdą niedzielę tak
naszej parafii po Mszy św. o
również i dzisiaj wychodząc z kogodz. 10.30 odbywa się kurs
ścioła można nabyć nowy numer
przygotowujący rodziców i
Tygodnika Katolickiego
chrzestnych 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
miłość do Boga i Kościoła.
w 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.

