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

Thirtieth Sunday in Ordinary Time
October 24, 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. Dariusz G. Pabiś 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
October 29, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Theresa Bogacz (family)

October 24, Thirtieth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Anne Vavrek (Family)
†Kevin Burke (mother)
†Julian Byczynski (Dolores Koss)
†Dorothy Honek
9:30 Rosary
10:00 O Boże bł. z okazji urodzin dla O. Radosława Jaszczuka
O Boże bł. w 30-ą rocz. ślubu dla Krystyny i Zbigniewa
Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Dionizy Maciejewski (1-a rocz. śm.)
†Mariusz Wąsik
†Krzysztof Wąsik
†Józef i Anne Walkosz
†Józef i Agnieszka Wyrostek
†Jan i Ludwina Pańszczyk
† Jan Walkosz i Jan Radkosz
†Agnieszka Mika
†Za dusze w Czyśćcu cierpiące
12:00 Bud and Marianne Buckner (45th Wedding Anniversary)
†Jose Lopez (familia Lopez)
†Maria de Jesus Hernandez
3:00 Rosario—de La Virgen del Rosario
4:00 Presentación de 3 años de April Flores
Rafaela Ramirez (61 cumpleaños)
†Maria de Jesus Hernandez (hijo Tomas Flores)
October 25, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Anna Kurylo (Kurylo family)
8:00 Fr. Radeks Birthday Blessing
October 26, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
October 27, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 Parishioners
8:00 25th Anniversary of Wedding of Zofia i Wojoieck Sikoń
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7 PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
October 28, Thursday, St. Simon and St. Jude, apostles
7:00 †Chester Zator (Bruno Zaucha)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

October 30, Saturday, Weekday in Ordinary Time
3:00 Quinceañera: Jessica Romero
5:00 †Wanda Hagemeyer (Terry, Claire, Ed)
†Edward Natonski (Son Lawry)
6:30 O bł. Boże dla Joanna Sikoń w dnia urodzin i z prośbą
o zdrowie
October 31, Thirty-First Sunday in Ordinary Time
8:30 Eva Zaczek for Health
†Jesse Aguilera (Susan Aguilera)
†Julian Byczynski (Robert Krolak)
9:30 Rosary
10:00 †Stanley Wdowiak (Wife Helen)
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Dionizy Maciejewski (1-a rocz. śm.)
12:00 †Juana Castro y Adriana Gomez (Familia Gomez)
3:00 Rosario—de La Virgen del Rosario
4:00 Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, October 30
5 PM Don Rutkowski, John Stenson
Sunday, October 31
8:30 Michele Cisom, Carmen Castaneda
10:00
12:00
4:00

Jarek Szyszlak, Waldemar Lipka
Esteban Talavera, Roberto Pasillas
Miriam Campagne, Marisol Ortiz
Linda Ramirez, Martha Brito
Humberto Tellez, Enrique Garcia
Eucharistic Minister

Saturday, October 30
5PM Jean Yunker, Larry Napoletano
Sunday, October 31
8:30 Ed Hennessy, Myra Rodriguez
John Kulaga
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Juana Salas, Linda Ramirez
Olivia Ortiz
4:00 Margarita Morales, Guadalupe Gutierrez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
lll. Marisol Ortiz & Orlando Ibarra
l. Fatima Concepcion & Francisco Alvarez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection October 17, 2010
Oct. 16
Oct. 17

The next Religious Education (CCD) class will be
held on Saturday morning, November 6, 2010. This
session will begin with the 8:00 A.M. Mass, and students are to meet in church. PLEASE BE ON TIME.

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.
If you wish to remember the deceased
members of your family and your friends
on ALL SOULS DAY place their names
in the envelopes found at all entrances of
the church and return in the Sunday collection baskets.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL REPORT
The goal assigned for St. Mary of Czestochowa Parish for the 2010 Annual Catholic
Appeal was $19,092. The most recent report indicated that we have paid $22,473—
$3,381 over the goal!
The total amount pledged by our parishioners amounted to
$30,883—if our parish reaches this goal, $8,410 will be
returned to our parish! We encourage all parishioners who
have made a pledge to the 2010 Annual Catholic Appeal to
continue to make their payments so that our parish will be
able to benefit by receiving $8,410! We are very grateful to
our parishioners for their generosity in helping our parish
reach the $19,092 goal. May God reward and bless you!
We welcome in Baptism:
Emmanuel Adame-Ornelas
Karina Flores
Jesus Salgado Junior
Yarely Torres-Contreras

5:00PM

$554.00

6:30PM

$82.00

8:30AM

$1,270.00

10:00AM

$1,686.00

12:00PM

$1,322.00

4:00PM

$616.00

TOTAL

$5,530.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots
is $193,596.
Donations 10/17/2010: $1,164.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$170,796
Donations,
$22,800

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
Justine Hranicka
Bernadine Jaramillo
Nilene Kolbuck
Virgie Lauth
Diana Madurzak

Baby Majkrzak
James Marine
Bernice Nowicki
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Loretta Wachowicz
John Walkowiak
Elizabeth Wambold
Eugene Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News
Dear Brothers and Sisters in Christ,
The annual celebration of World Mission
Sunday is a reminder to us of the universality of the Church and the scope of her
mission. The bishops gathered at the Second Vatican Council stressed the importance of mission for fulfilling God's plan for the salvation of all humanity. God intends that all people live in
communion with him; if this is to happen, we must listen
to God’s call to become missionary disciples. All of our
parishes are to be homes and schools where we are
formed through prayer, the celebration of the liturgy, and
works of charity and ongoing outreach through which we
make Christ known. These dimensions of Catholic life
make us grow in love with the One who is love, Christ
the Lord.
Mission is born out of a loving relationship with
Christ. As we grow in this relationship, our union with
him creates a deep missionary spirit, and our witness to
others becomes more forceful.
When we live in communion with the Lord, we offer the
world an invitation to experience the mystery of life in
Christ. Only in union with Christ can our hearts be transformed by love for all peoples loved by Christ himself.
Then zeal for the spread of the Gospel grows in our
hearts and we become authentic missionary disciples.
We can never be content with simply maintaining the
life of our parishes. We must always be ready to reach
beyond ourselves and our needs and be concerned with
spreading the Good News of God's love for people of
every nation and culture. This is what it means to be
Catholic.
As we celebrate World Mission Sunday, I invite you to
join me in renewing our commitment to mission as parishes, families and individuals, and in uniting these efforts with those of this archdiocese and of the whole
Church. I ask you to pray for the work of the Pontifical
Mission Societies and missionaries throughout the
world, to give them your support and take seriously your
own baptismal call to mission. Let us ask the Lord to
open the hearts of people everywhere to receive the gift
of faith in the Lord Jesus and make all the Church's missionary work fruitful. Thank you. May God bless you
and those you love.
Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

October 24, 2010
Thirtieth Sunday in Ordinary Time Luke 18:9-14

Jesus tells the parable of the proud Pharisee who prayed
from his self-importance and the tax collector who prayed
humbly.
Background on the Gospel
The second parable that Jesus tells in Luke 18 addresses
attitude in prayer. In contrasting the prayer of the Pharisee
with the prayer of the tax collector, Jesus teaches his disciples to pray in humility before God. Jesus again surprises his
listeners by showing the tax collector as the example of faith,
rather than the Pharisee. Remember that Pharisees were
members of a sect of Judaism active in Jesus' time. They
taught an oral interpretation of the Law of Moses as the basis for Jewish piety. If anyone would be a model for prayer, a
Pharisee was a likely candidate. In contrast, Jesus offers the
tax collector as a model for prayer. Tax collectors were collaborators with the Roman authorities in a system that allowed the tax collectors to line their own pockets by charging
in excess of the defined taxes. Yet, in this parable, Jesus
offers the humility of the tax collector as a model for the
prayer of a disciple. The parable reminds us that when we
pray, we must remember our need for God in our lives. If we
are too full of ourselves, there is too little room for God's
grace to work in us.
HAPPY BIRTHDAY, FR. RADEK!
Our pastor, Fr. Radek Jaszczuk is celebrating his
“?” birthday on Monday, October 25th. Please take
the time to wish him Birthday greetings as you
leave the church today. Also remember his intentions in your prayers on Sunday so that he will receive the strength, health, and blessings he needs
to continue his hard and dedicated work to lead our
parish into the future! Happy Birthday, Fr. Radek—May God always bless you and THANK YOU for all you do for our parish!

Daylight Savings Time will end at 1:59
A.M. on Sunday, November 7th so
don’t forget to set your clocks/watches
back one hour before you retire for the
day on Saturday, November 6th. All
Masses on Sunday, November 7th will
be celebrated according to Local Standard Time. Enjoy an extra hour of rest!
Looking for Class of 1961 graduates of St. Mary of
Czestochowa Grammar School, Cicero, Illinois, for a 50th
reunion in early May 2011. If interested, please call the
rectory at 708-652-0948, between the hours of 9:00A.M
and 1:00 P.M., Monday through Friday, as soon as possible or by November 1, 2010. Please leave the following
information: 1)Name 2)Address 3)Phone Number

Anuncios Parroquiales
XXX Domingo del Tiempo Ordinario Lc 18,9-14

"El publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no."
Jesús contó esta otra parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás:
Dos hombres fueron al templo a orar: el uno era fariseo, y el
otro uno de esos que cobra impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: “Oh Dios, te doy gracias porque no
soy como los demás: ladrones, malvados y adúlteros. Ni
tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos
veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que
gano.” Pero el cobrador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos
al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios,
ten compasión de mí, que soy pecador!” Os digo que este
cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado por Dios;
pero no el fariseo. Porque el que a sí mismo se engrandece,
será humillado; y el que se humilla, será engrandecido.
Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 20102011
Recordamos que las próximas Clases de
Religión (CCD) vamos atener el 6 de Noviembre(sábado) por la mañana (de 8.00 a
10.00 a.m.). Esta clase empezara con la
misa de 8:00 A.M., asi que los estudiantes
tendran que reunirse en la Iglesia. POR FAVOR LLEGEN A
TIEMPO.

El día de los Muertos se acerca y
con estas festividades los recuerdos de nuestros seres queridos. Les
damos la sugerencia que al final de
esta Misa tomen un sobre los cuales están localizados en la parte
posterior de la Iglesia. En este
sobre ustedes podrán poner los
nombres de las personas que usted
quieran oficiar en la misa de muertos. En el sobre usted podrá poner su donación (mínima de
$10.00 por intención) y estos sobres se pondrán en un libro el
cual se quedara en el altar por todo el mes Noviembre. Los
sobres con los nombres y la ofrenda pueden poner junto a la
canasta de la colecta dominical. Las Misas en estas intenciones celebraremos el día 2 de Noviembre, como también durante de todo el año. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a la
rectoría de Lunes a Viernes entre el horario de 9– 5 de la tarde.

El grupo de familia AL-ANON te invita a
participar a las juntas de información sobre
los problemas del alcoholismo y de drogadicción. Nos reunimos cada miércoles en el
Makuch Hall de la Iglesia. Para más información sobre horarios por favor de contactar a la Sra.
Maru Zanetti al (708)656-0024

24 de Octubre de 2010
FELIZ CUMPLEAÑOS
Nuestro Párroco, Padre Radek Jaszczuk
celebra sus cumpleaños este Lunes 25
de Octubre de 2010. Encomendemos a
Padre Radek en nuestras oraciones y no
nos olvidemos de felicitarlo en este día.

San Simón y Judas Tadeo - 28 de Octubre
Simón el Cananeo y Judas Tadeo forman parte de los
doce Apóstoles. Juntos aparecen en las listas de los
Doce (Mt 10, 4; Mc 3, 18; Lc 6, 15; Hch 1, 13). Poco nos
dicen de ellos las páginas sagradas. Simón recibe un
calificativo distinto en las cuatro listas: Mateo y Marcos
lo llaman "Cananeo", Lucas lo define "Zelota” calificativos que significan lo mismo: el verbo hebreo “gana”
significa "celoso, apasionado" y se puede aplicar a Dios, en cuanto que es
celoso del pueblo elegido (Ex 20, 5), y a los hombres que tienen celo
ardiente por servir al Dios único con plena entrega, como Elías (1 R 19,
10).
SIMÓN
Simón ardía de celo por la religión judía y luchaba con todas sus fuerzas
por librar a Israel del yugo extranjero. Algo semejante a Saulo en su celo
por las leyes y costumbres de Israel. De temperamento fogoso, ardiente y
que deseaba que todos pensaran como él, hasta que el Maestro lo llamó
a que le siguiera y, él, dejándolo todo, le siguió incondicionalmente. Para
distinguirlo de Simón Pedro le llamarán Simón el Zelotes. Es del Apóstol
que menos datos fidedignos conservamos. Simón el Zelotes ha entrado
en el camino de la humildad. Su nombre y los rastros de su vida se pierden ya. Seguro que estuvo presente en todos los grandes acontecimientos de nuestra fe. Jesucristo lo amó entrañablemente y siguió la misma
suerte que los demás Apóstoles. Estaba presente el día de Pentecostés y
quedó lleno del Espíritu Santo. Aquel fuego abrasador le hizo salir por el
mundo para predicar a Jesucristo. La tradición dice que recorrió varios
países, especialmente Mesopotamia y Persia, donde murió mártir de
Jesucristo.
JUDAS
San Judas, era de Caná y pariente del Señor. Se le denomina siempre
con el sobrenombre de Tadeo «o no el traidor» para distinguirlo del Iscariote o el traidor. Tadeo significa «el firme», «el valiente», «el esforzado».
Como primo de Cristo, le conoce a fondo. Quizá ya vivía con Jesús antes
de comenzar el apostolado. En el corazón de Judas arde el fuego apostólico ya antes de ser enviado por el Maestro a predicar el Evangelio y antes de que venga sobre ellos la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés.
Esto ya lo hará por medio de ellos cuando sean su brazo largo, y hagan
de voz, de pies y manos para llevar el Evangelio a toda criatura. A Judas
debemos una de las Cartas canónicas. Él escribe ya contra los primeros
herejes a los que hay que atajar: «Hombres impíos -les llama- que cambian la gracia de nuestro Dios en lujuria, y niegan a Jesucristo, desprecian
la sujeción y se corrompen». La Carta va dirigida a los que quieren seguir
la verdadera fe y esperan a Jesucristo en su venida. San Judas se presenta humildemente en su Carta llamándose «siervo de Jesucristo», tal
vez para no distinguirse ante los demás por los lazos de sangre que le
unían con el Maestro. La tradición también une a Judas con Simón en su
martirio en Persia, según informa San Jerónimo y otros autores antiguos.
Judas Tadeo, es llamado así por la tradición. Así lo llaman también Mateo y Marcos (Mt 10, 3; Mc 3, 18), Lucas lo llama "Judas de Santiago" (Lc
6, 16; Hch 1, 13). El sobrenombre de Tadeo, viene del arameo “taddà”,
que significa "pecho" y por tanto significaría "magnánimo". También puede ser una abreviatura del griego "Teodoro o Teódoto".

Ogłoszenia Parafialne
XXX Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie,
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby
się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.
Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast
celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił:
Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Łk 18,9-14
100 Lat 100 Lat!
W ten poniedziałek 25 października
obchodzi swoje urodziny nasz Proboszcz O. Radek Jaszczuk. Życzymy
wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa zdrowia, wszelkiej pomyślności a Matka Boża Częstochowska niech wyprasza liczne łaski potrzebne do życia
zakonnego i kapłańskiego.
Szczęść Boże
Zapraszamy również wszystkie dzieci lubiące śpiewać na próby naszego chórku dziecięcego, które
odbywają się w każdy wtorek o godzinie 6:30 wieczorem . Próby prowadzi nasz dyrektor muzyczny
doświadczony w pracy z dziećmi Pan Witold Socha. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy.
Koperty na Wypominki już dostępne!!!
Przypominamy, ze przy drzwiach naszego kościoła
znajdują się już kopert, na których można wpisywać
imiona bliskich zmarłych, za których będziemy modlić się w miesiącu listopadzie. Prosimy wpisywanie
imion zmarłych dużymi literami i wyraźnie.
Kopert wraz z ofiara prosimy o składanie wraz z niedzielna składka.

Październikowy Różaniec
Jak zawsze w październiku, w naszym
kościele pól godziny przed niedzielna
msza świętą (9.30 A.M) będziemy
odmawiać modlitwę różańcową. Zapraszamy do uczestniczenia w naszym
nabożeństwie!

24 października 2010 r.
28 października
Święci Apostołowie Szymon
i Juda Tadeusz
Ewangelie wymieniają św. Szymona w
ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa.
Jest on chyba najmniej znanym spośród
nich. Ewangelie wspominają o nim tylko
trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4;
Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był młodym panem, na którego weselu
Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje
się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", gdyż tak
je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie
Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie
wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu
prawa mojżeszowego i zwyczaju narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci"
Chrystusa, czyli Jego bratanków lub siostrzeńców (Mt 10, 4; Mk 3, 18;
Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii
św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt 13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Jako krewny
Pana Jezusa miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po
Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup. Miał ponieść
tam śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.
W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z
krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i
kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła
(drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.
O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz,
czyli "Odważny" (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści
tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13,
55). Dlatego bywa nazywany również Juda Jakubowy (Łk 6, 16; Dz 1,
13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni
nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to
mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz leb znaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało
nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego
matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu apostołów
sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz
objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św.
Juda, przystępując do grona apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w
Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św.
Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu
kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa - według podania jako krewny Jezusa miał być do
Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie,
krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity,
topór.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
24 października 2010
Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!
Coroczny obchód Światowej Niedzieli Misyjnej przypomina nam o
powszechności Kościoła świętego i jego misyjnym wymiarze. Biskupi
zgromadzeni na Soborze Watykańskim II podkreślili ważność działalności misyjnej Kościoła, jako wypełnienie Bożego planu zbawienia
całej ludzkości. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie żyli w zjednoczeniu z
Nim. Aby to mogło nastąpić musimy usłyszeć Boże wołanie, abyśmy
stali się Jego misjonarzami. Nasze wspólnoty parafialne powinny być
domami i szkołami, gdzie jesteśmy formowani przez modlitwę, sprawowanie liturgii świętej, dzieła charytatywne i nieustanne wychodzenie ku
innym, aby Chrystus był głoszony.
Pragnienie głoszenia Chrystusa rodzi się z miłującej relacji z Nim. W
miarę jak przybliżamy się do Chrystusa, nasza więź z Nim rodzi w nas
głębokiego ducha misyjnego i daje siłę, by świadczyć o Nim.
Gdy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem to zapraszamy świat do doświadczenia tajemnicy życia w Chrystusie. Tylko w zjednoczeniu z Chrystusem nasze serca mogą być przemienione przez miłość do wszystkich
ludzi umiłowanych przez Boga. Jedność z Chrystusem prowadzi do
gorliwości, aby Ewangelia rosła w naszych sercach i abyśmy stawali

się autentycznymi misjonarzami.
Nie wystarczy cieszyć się działalnością własnej wspólnoty parafialnej.
Zawsze musimy być gotowi, by wychodzić poza osobiste potrzeby i
uczestniczyć w szerzeniu Dobrej Nowiny innym i głosić, że Bóg kocha
wszystkie narody i kultury. Tak żyć i myśleć oznacza być katolikiem.
Przeżywając Światową Niedzielę Misyjną zapraszam was, abyście
razem ze mną, z naszą Archidiecezją i całym Kościołem odnowili w
sobie pragnienie misyjne, jako parafia, rodzina i każdy z osobna. Proszę was abyście modlili się w intencjach Papieskich Dzieł Misyjnych i
za misjonarzy na całym świecie. Modlitwą wspierajcie ich i poważnie
podejmijcie odpowiedzialność za misje w Kościele, bo jest to obowiązek każdego chrześcijanina wypływający z chrztu św. Prośmy Boga
Ojca, aby otworzył serca wszystkich ludzi na przyjęcie wiary w Jezusa
Chrystusa i by działalność misyjna Kościoła przynosiła dobre owoce.
Bardzo wam dziękuję i niech Bóg błogosławi was i waszych bliskich.
Oddany w Chrystusie,
Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup 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.

