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

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
August 1, 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
1:00
3:00
5:00

6:30
August 1, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Jacqueline Knapp (friend)
†Deceased members of Rosary Society
10:00
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
†Edward Patak (5-a rocz. śm., żona, dzieci i wnuki)
†Jerzy Milsztajn (36-a rocz. śm., dzieci)
12:00
Presentacion de 3 años de Stephen Campbell
Presentacion de 3 años de Fatima de los Santos (padrinos)
Presentacion de 3 años Freddy Luna
4:00
Por los Feligreses
August 2, Monday, St. Eusebius of Vercelli, bishop; St. Peter Julian Eymard, priest
7:00
Parishioners
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
August 3, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Rita Mejka (Justine Hranicka)
August 4, Wednesday, St. John Mary Vianney, priest
7:00
†Chester Zator (Eleonore Turko)
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30
Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7:00
El Circulo de Oración
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
August 5, Thursday, The Dedication of the Basilica of St. Mary Major in
Rome
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
John and Pauline Regula (Lottie Smulter)
August 6, First Friday, The Transfiguration of the Lord
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Benito Nochebuena (Family)
8:30
Adoration
4:30
Quinceañera: Yulissa Villaseñor
7:00
Polish Mass
August 7, First Saturday, St. Sixtus II, Pope and martyr, and his companions, martyrs; St. Cajetan, priest; BVM
8:00
Mike and Victoria Smulter (Lottie Smulter)
8:30
Adoration
11:00
Wedding: Joanna Dziadkowiec & Slawomir Skiba

Wedding: Karen Reodica & Baran Klaudiusz
Quinceañera: Jessica Delgado
†Zigmund Mizura,(2nd Anniversary, wife Barbara)
†Marie Maciejewski (Blanche Harast)
†Rita Mejka (St. Mary’s Seniors)
†Antonio Duarte (familia Jaramillo Duarte)
†Barbara Majchrowicz (Jan Majchrowicz)

August 8, Nineteenth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Anne Vavrek (family)
†Anna Kurylo (Kurylo family)
Shut-ins (St. Marys Choir)
10:00
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Maria i Mieczysław Krok
†Franciszek Łabudz
†Lidia i Lesław Dudek (Beata)
12:00
Por los Feligreses
4:00
Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, August 7
5 PM
Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, August 8
8:30
Ed Hennessy, Eric Batrez
10:00
Waldemar Lipka, Andrzej Szudzinski
12:00
Marisol Ortiz, Aldo Ibarra
Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00
Humberto Tellez, Trinidad Torres
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Minister
Saturday, August 7
5PM
Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, August 8
8:30
John Kulaga, Georgia Czarnecki
Rafael Ayala
10:00
Rafal Bielobradek
12:00
Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Ma. Trinidad Torres
4:00
Ma. Clara Nava, Enrique Garcia
We welcome in Baptism:
Sophia Gabriela Guerrero
Amelia Elizabeth Kowalczyk
Zuzanna Maria Tylka
Konrad Ziolko
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
lll. Joanna Dziadkowiec & Slawomir Skiba
lll. Karen Reodica & Klaudiusz Baran
lI. Elzbieta Wilczak & Stanislaw Gasienica
lI. Natalia Jarzabek & Marcin Nowak
I. Ewelina Wojnarowicz & Piotr Stachacz
I. Anna Agnieszka Tylka & Jacek Klejka

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 25, 2010
July 24
There are 2 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.

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!
Totus Tuus Leadership Camp for High
School Men August 8-11, 2010
This camp will focus on leadership skills for young men,
and will be held at Bishop Lane Retreat Center in Rockford, Illinois. The camp will include fun and sports, and
also discussions, daily Mass, Adoration,
and quiet time for prayer and reflection. Contact Pat
Pacer at 312-534-2587 or ppacer@archchicago.org. See more info at:

5:00PM

$566.00

6:30PM

$223.00

8:30AM

$1,342.00

10:00AM

$1,562.00

12:00PM

$932.00

4:00PM

$370.00

TOTAL

$4,995.00

July 25

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

August 1, 2010

Eighteenth Sunday in Ordinary Time: Luke 12:13-21

A person's life does not consist of possessions.
In Chapter 12 of Luke's Gospel, Jesus instructs his disciples and
the crowd on how to be ready for the coming judgment. A crowd
of many thousands has gathered to hear Jesus. At first he speaks
only to the disciples, reminding them that it is not persecution they
should fear but the judgment that is coming for all who do not
acknowledge the Son of Man. Suddenly a man in the crowd
shouts out to Jesus, “Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.” He seems to have grown tired of Jesus speaking
only to the disciples. Jesus offers the man no help. Instead he
uses the question to teach what, in light of the coming judgment,
life really consist of.
Jesus tells the crowd a parable. A rich man's lands have yielded
more crops than expected. His response is not to consider how
he might share all the extra food with others but to wonder how he
can possibly store it all. He has what he thinks is a brilliant idea:
to tear down his present barns and build larger ones. Then he will
have many things stored up for years of eating, drinking, and
making merry.
“You fool” is God's response to this man because that very night
his life will be taken away. To whom will everything belong then,
God asks. The rich man's world is small, just him and his possessions, and now he learns that he is to lose his life. What good are
his possessions now? Jesus states the moral of the story. This is
how it will be for everyone who stores up treasure for himself or
herself but is not rich in what matters to God.
Centuries later St. Gregory the Great taught that when we care for
the needs of the poor, we are giving them what is theirs, not ours.
We are not just performing works of mercy; we are paying a debt
of justice. Life does not consist in possessions but in sharing what
we possess with others. The goods of the earth have been given
to everyone.

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:_______________________________
____________________________________________

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.

“Seek what is above, where Christ is seated
at the hand of God” (Today’s Second Reading) Come and seek Christ’s guidance and
strength for you marriage/Holy orders. 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 1-800442-3554 or contact us at www.wwmechicago-gary.org .

Anuncios Parroquiales
1 de Agosto
San Alfonso de Liguori
San Alfonso nace en Marianella, cerca de Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Primogénito
de una familia más bien grande, perteneciente a
la nobleza napolitana, recibe una sólida formación, estudia lenguas clásicas y modernas, pintura y música. Terminados sus estudios universitarios obtiene el doctorado en ambos derechos y comienza a
ejercer en el campo del derecho. En 1723, tras un largo camino
de discernimiento, abandona la carrera del derecho y, a pesar de
la fuerte oposición del padre, se hace seminarista. Se ordena
sacerdote el 21 de diciembre de 1726 cuando contaba 30 años.
En 1729, Alfonso deja su casa natal y se establece en el Colegio
de los Chinos, de Nápoles. Allí se inicia su experiencia misionera en el interior del Reino de Nápoles donde encuentra gente aún
mucho más pobre y abandonada que todos aquellos niños que
deambulaban sin rumbo fijo por las calles de Nápoles. El 9 de
noviembre de 1732, Alfonso funda la Congregación del Santísimo Redentor, popularmente conocida como "Los Redentoristas", a fin de seguir el ejemplo de Jesucristo y anunciar la Buena
Nueva a los pobres y a los más abandonados. A partir de entonces se dedicaría enteramente a esta nueva misión. Alfonso es
amante de la belleza: músico, pintor, poeta y escritor. Pone toda
su creatividad artística y literaria al servicio de la misión, cosa
que exige a cuantos se incorporan a la Congregación. Escribe
111 obras sobre espiritualidad y teología. Las 21.500 ediciones
y traducciones de sus obras a 72 lenguas distintas demuestran
ampliamente que san Alfonso está entre los autores más leídos.
La mayor contribución que Alfonso presta a la Iglesia se hace,
sin embargo, en el campo de la teología moral con su obra
”Teología Moral.”En 1762, a la edad de 66 años, Alfonso fue
consagrado obispo de Santa Ágata dei Goti a pesar de oponerse
vivamente a su nombramiento por sentirse demasiado viejo y
enfermo como para dedicarse adecuadamente a su diócesis. En
1775 se le acepta la renuncia y se retira a la comunidad redentorista de Pagani donde muere el 1 de agosto de 1787. Es canonizado en 1831, proclamado Doctor de la Iglesia en 1871 y declarado Patrón de Confesores y Moralistas en 1950.
Los Misioneros Redentoristas están trabajando en nuestra parroquia desde el 1 de Julio de 2003. Por favor visite la pagina de
web: www.cssr.com para obtener mas información.
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.

1 de Agosto de 2010
XVlll Domingo del Tiempo Ordinario

"Lo que has acumulado, ¿de quién será?"
Uno de entre la gente dijo a Jesús: Maestro, di a mi hermano
que reparta conmigo la herencia.
Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros
como juez o partidor?
También dijo: Guardaos de toda avaricia, porque la vida no
depende de poseer muchas cosas.
Y entonces les contó esta parábola: Había un hombre rico,
cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: “¿Qué haré? ¡No tengo en donde guardar mi cosecha!” Y
se dijo: “Ya sé qué voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde guardar toda mi cosecha y mis
bienes. Luego me diré: Amigo, ya tienes muchos bienes guardados para muchos años; descansa, come, bebe y alégrate.”
Pero Dios le dijo: “Necio, vas a morir esta misma noche; ¿para
quién será lo que tienes guardado?” Eso le pasa al hombre
que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante
de Dios.
LUCAS 12, 13– 21
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
XVIII Niedziela Zwykła
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu
bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą
nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko],
życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im
przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam
gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje
spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i
moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł
do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od
ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje
się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty
przed Bogiem.
Łk 12,13-21
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 _________________________________

1 sierpnia 2010 r.
Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696 roku
w Marianella, w pobliżu Neapolu. Był pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej
szlachty. Otrzymał solidną formację, studiował
języki klasyczne i nowożytne, zajmował się
malarstwem i muzyką. Skomponował Dialog
duszy z cierpiącym Chrystusem, oraz znaną dziś
w całych Włoszech kolędę: „Tu scendi dalle
stelle” (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich), a także
wiele innych pieśni dla ludu. Uniwersyteckie studia kończy doktoratem obojga praw i rozpoczyna karierę adwokacką.
W roku 1723, po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca karierę
adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca, wstępuje do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje święcenia
kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędza z bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. Zakłada „Kaplice wieczorne”, organizowane i uczęszczane przez tę właśnie młodzież. Gdy
umierał, działały 72 takie kaplice, z ponad 10 tysiącami członków.
W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego misjonarskie doświadczenie w granicach Królestwa Neapolitańskiego, gdzie
spotyka ludzi o wiele biedniejszych i jeszcze bardziej opuszczonych,
niż opuszczone dzieci, wałęsające się bez celu po ulicach Neapolu.
9 listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego celem
jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Od tego momentu całkowicie
poświęca się swojej nowej misji.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i pisarzem. Wszystkie swoje twórcze zdolności w dziedzinie literackiej i
artystycznej wykorzystuje na służbę misji i tego wymaga też od wstępujących do Zgromadzenia. Napisał 111 dzieł z dziedziny duchowości i teologii. 21.500 wydań jego dzieł oraz ich tłumaczenia na 72
języki świadczą dobitnie, że Alfons należy do najbardziej poczytnych
autorów. Najbardziej znane jego dzieła to: O wielkim środku modlitwy, O umiłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennym, Uwielbienia
Maryi, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Praktykowanie
modlitwy. Miłość, zjednoczenie z Chrystusem oraz duszpasterskie
zaangażowanie Alfonsa sprawiają, że jest on jednym z największych
mistrzów życia wewnętrznego.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest jego
Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi na konkretne
potrzeby wiernych, jego codziennego kontaktu ze zwyczajnymi sprawami wiernych. To, co pisał jest przeciwieństwem bezdusznego legalizmu, którym była przeniknięta współczesna mu teologia. Alfons
odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit sprawujących
władzę, skrajny rygoryzm, który według niego zamyka drogę do
Ewangelii. Jego zdaniem „podobnego rygoru nigdy nie nauczał, ani
nie praktykował Kościół”. Alfons podejmuje teologiczną refleksję o
wielkości i godności ludzkiej osoby, o moralnym sumieniu, o ewangelicznym miłosierdziu.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata dei
Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej godności,
ze względu na swój podeszły wiek i słabe zdrowie, które przeszkadzały mu podjąć tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku 1775 jego
zrzeczenie się urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca do klasztoru w
Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w
roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku 1871, a Patronem
Spowiedników i Moralistów w roku 1950.
Redemptoryści od 1 lipca 2003 roku pracują w naszej parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Cicero.

Odwiedź tę stronę: www.cssr.com lub www.redemptor.pl

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Pierwszy Piątek
Kurs przed Chrztem dziecka
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Przypominamy, że w każdą
Odwiedziny chorych jak zwykle od godz. 9-tej rano.
trzecią niedzielę miesiąca w
Jeśli ktoś chciałby, aby kapłan odwiedzał z duszpanaszej parafii po Mszy św. o
sterską posługą kogoś z naszych bliskich czy przyjaciół, prosimy o zgłoszenie tej osoby w biurze paragodz. 10.30 odbywa się kurs
fialnym.
przygotowujący rodziców i
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz. 7:00 wieczorem.
chrzestnych do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić
Prasa Katolicka
dziecko w naszej parafii są proTak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy nuszone o zgłoszenie się na ten
mer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajkurs prze chrztem dziecka. Dladziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat
tego należy pamiętać, aby:
życia kościoła w Polsce także naszej Archidie► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
cezji. Czytając ten tygodnik a także inne publipółtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć
kacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”, „W Naszej
Rodzinie”, „Sygnały Troski” pogłębiamy naszą
w kursie przygotowującym)
wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana
dziecka.
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.

