St. Mary of Częstochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948
Fax. 708-652-0646
Website: www.stmaryofczestochowa.org
E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Office Hours: Monday through Friday - 9:00 AM to 5:00 PM

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 6th, 2011
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
Sindy Tellez - 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

February 06, Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the health of Katarzyna Goryl
10:00 O Boże bł. dla Eve Kathrin Burba z podziękowaniem za urodzine
†Genowefa, Jan i Maria Gorczyca
†Tadeusz Czuba (5-a rocz. śm.)
†Andrzej Rzadkosz (Anna z rodziną)
†Basia Cieszymska, Edward Burba
12:00 †Catalina Garcia (Familia)
†Alicia Agudo (Gloria Agudo e hijos)
4:00 Por los Feligreses
February 07, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Daniel Solis (Family)
February 08 Tuesday, Saint Jerome Emiliani, priest; Saint
Josephine Bakhita, virgin
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Birthday Blessing Loretta Rossini (Justine)
February 09, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Leon Roszyk (Health)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7 PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
February 10, Thursday, Saint Scholastica, virgin
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 11, Friday, Our Lady of Lourdes
7:00 Parishioners
8:00 †Shirley Rutkowski (Don Rutkowski)
February 12, Saturday, Weekday in Ordinary Time
1:00 Wedding: Alice Tomasiewicz & Mirosław Nowak
5:00 †John & Ann Paida (Family)

Iskierki Parafialne
6:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 13, Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 Saint Mary Shutins Choir
For the health of Katarzyna Goryl
10:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
12:00 †Catalina Garcia (Familia)
4:00 Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, February 12
5:00 Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, February 13
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:00 Arek Topor, Andrej Szudzinski
12:00 Marisol Ortiz, Aldo Ibarra
Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00 Humberto Tellez, Trinidad Torres
Linda Ramirez, Martha Brito
Eucharistic Minister
Saturday, February 12
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, February 13
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

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
lll. Alice Tomasiewicz & Miroslaw Nowak

Eternal rest………………
Margaret Bogarski
May God Who called you, take you
home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection January 30th, 2011
Jan, 29

We would like to Congratulate Fr. Radek
Jaszczuk and Fr. Zbigniew
Pienkos, who celebrated
their 25th Anniversary of
Religious Life this past Wednesday, February 2,
2011.
The next Religious Education (CCD) class will be held on February 19,
2011.
BE THANKFUL!
Things to be thankful for that you might not think to be thankful
for:
► The mess to clean up after yesterday’s evening meal, because it means you had plenty of food to eat and were surrounded by family.
► your huge heating bill, because it means you have been able
to keep warm.
► the pile of laundry and ironing because it means you have
clothes to wear.
► the lady behind you in church who sings off key, because it
means you can hear.
► all of your complaining about the government, because it
means you have freedom of speech.
Express your thanks! Feeling gratitude and not expressing it is
like wrapping a present and not giving it.
Remember...GRATITUDE is still the best ATTITUDE!
BY: Ray Reiman

Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement of
your yearly donations to the parish, please
call the rectory office (708) 652-0948, Ext.
20 between the hours of 9am and 5pm—
Monday through Friday. The receptionist
will prepare the statement so that when
you come to pick it up it will be ready.

Fenwick High School has given us notice
that former graduates of St. Mary of Czestochowa School have achieved HONOR
ROLL STATUS. We congratulate
Nancy Guzman (2012), Fabian Herrera
(2012). We are very proud of your success and encourage you to keep up your great work!

Jan, 30

5:00 PM

$516.00

6:30 PM

$98.00

8:30AM

$1,108.00

10:00AM

$1,384.00

12:00PM

$1,560.00

4:00PM

$477.00

TOTAL

$5,043.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 01/30/2011: ……………………………..………$ 462.00
Thank you and may God reward your generosity!

Goal $193,596
Deficit,
$164,444
Donations,
$29,152

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
Helen Cison
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Justine Hranicka
Nilene Kolbuck
Virgie Lauth

Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
Karen Marcolini
James Marine
Bernice Nowicki
Stacia Pikul
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News
2011 ANNUAL CATHOLIC APPEAL
“…seek first the kingdom of God…” (Matthew 6:33)
Dear brothers and sisters in Christ,
Living life well—in the Church, in our
families, in the workplace, and as citizens
of our nation and the whole world – is a
joy and a challenge. Today we face new
complications: new means of electronic
communication, from e-mail to Facebook
that connect us but make even more demands on our time and attention; the new
global economy opens new possibilities for prosperity but at the
same time makes us more vulnerable to financial disaster, as we
are very aware. Developments in medicine prolong our lives
but don’t necessarily assure us a high quality of life. We all
share in the complexities of life today.
In the midst of the moral struggles of life, coupled with the
added complications of this moment in history, the Lord Jesus
speaks to us. He says, “Seek first the kingdom of God and his
righteousness.” With these words, Jesus invites us both to trust
God and to take responsibility for our lives by surrendering
them to Him.
God, as the prophet Isaiah proclaims, loves us with a love even
beyond a mother’s love and will never forget us. The heavenly
Father, as Jesus tells us, in his providential care feeds the birds
of the sky. Trust God in the struggles and the complications that
you meet.
Jesus also calls us to responsibility. Brothers and sisters, we are
to make decisions in the light of what is most important, what
lasts forever. Decide then to seek first the kingdom of God, and
what seemed to be unmanageable or even overwhelming will
fall into place. Recognize, as Saint Paul tells us in the second
reading, that you are servants of Christ and stewards of the
mysteries of God. As stewards, God gives you real responsibility. Then, once you have identified the heart of the matter and
have embraced Jesus Christ and the Kingdom of God that he
proclaims and embodies, a new clarity and a hope-filled confidence will take hold of you.
Together in the Church, we hold up to each other the invitation
to trust God and to accept responsibility for our lives with Him.
Our responsibilities before God lead to a changed way of life
and a deeply renewed hope and confidence. We help each other
keep our lives aligned with the Gospel. And we do this in very
practical ways.
In the Archdiocese of Chicago the Annual Catholic Appeal
sustains Catholic schools, parishes, programs of religious education and ministerial formation, and initiatives to foster respect
for life and make the world more just, peaceful and loving.
Through its support of Catholic Relief Services, the Appeal
serves people worldwide, without regard for religious affiliation, those whose lives are devastated by illnesses, wars and
famines, and by natural disasters, such as the earthquakes in
Haiti and Chile. We offer opportunities to nourish the spiritual
lives of people. Every element of our mission, every single
piece serves one grand purpose: to proclaim to the world and to
ourselves—Seek first the kingdom of God…

February 6, 2011
In the name of Jesus in the Archdiocese, we welcome, we
serve, and we support. We welcome everyone who wants to
share new life in Christ Jesus. We serve the world, especially
those among us who are most in need. We support one another as we make our pilgrim way to the fullness of life in
God’s kingdom. Every school, every parish, every organization, every material and personal resource of our Church finds
its direction in welcome, service, and support.
The Annual Catholic Appeal is a time to examine priorities
and to renew our support for the mission of the Church in the
Archdiocese of Chicago, this portion of the Body of Christ
that proclaims here and serves now the Kingdom of God. As
good stewards of the mysteries of Jesus Christ, please join me
in making a generous gift that enables the word of Jesus to
continue to be heard and the ways of God’s kingdom to be
made visible and practical.
Dear sisters and brothers, your lives of faith, lived in trust and
responsibility and generosity, are a deep inspiration for me. I
thank God for you. And I pray for you and ask for your
prayers for me that we may continue on the way to the fullness of life that the Lord promises to all who follow Him.
May God bless and keep you, in this life and the next – here
and in his eternal kingdom.

Francis Cardinal George, OMI,
Fifth Sunday in Ordinary Time, Cycle A
Matthew 5:13-16

Jesus teaches that his disciples are to be the salt of the earth and
the light of the world.
Background on the Gospel
Following upon the teaching of the Beatitudes, Jesus uses the
now familiar metaphors of salt and light to describe the life of
discipleship. We take salt and light for granted in our society,
but these commodities were more precious in ancient cultures.
Just as now, salt was used in Jesus' time for flavoring, as a preservative, and as a healing agent. Similarly, the widespread use
of electricity in the modern world makes us less aware of the
value and importance of light in our lives.
Still, our familiarity with this passage from Matthew's Gospel
speaks well to the abiding power of the imagery that Jesus presented. Jesus' call to be salt for the earth and light for the world
powerfully states our mission as Church and as Christians. Our
commitment to social justice flows from the exhortation that
Jesus gives us in today's Gospel. Some of the activities that this
commitment leads us to are given more concrete expression as
the Corporal and Spiritual Works of Mercy. When we feed the
hungry, clothe the naked, console those who mourn, and so on,
we show ourselves to be the salt of the earth and the light of the
world. When we do these things with the community of faith,
the Church, we are indeed acting as “a city set on a mountain”
that cannot be hidden!

Anuncios Parroquiales

V Domingo del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la
gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del
celemín, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que
vean vuestra buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo.
Mt 5:13-16

Queremos felicitar a P.
Radek Jaszczuk y P.
Zbigniew Pienkos por
su 25° Aniversario de
Vida Religiosa el cual
fue celebrado este pasado Miércoles, 2 de Febrero, 2011.
COMIENZA LA CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL
ARQUIDIOCESANA 2011
El tema de la Campaña Católica Anual 2011 es “… busquen primero el reino de Dios…” (Mateo 6,33). Jesús
enseñó que no debemos preocuparnos por las cosas de
este mundo. Por el contrario, debemos buscar el reino de
Dios y el Padre nos recompensará. Dios provee todo lo
que tenemos y todo lo que somos. Ser un administrador
corresponsable requiere, en principio, que reconozcamos
esos dones de Dios y la obligación de devolver una parte
importante de ellos para ayudar en su obra. Nuestros
obsequios a nuestra parroquia, a nuestra Arquidiócesis y
la Iglesia en todo el mundo los damos en agradecimiento
por lo que Dios nos ha dado. Un donativo a la Campaña
Católica Anual ayuda a proporcionar la educación, los
servicios y ministerio a miles de personas dentro y fuera
de nuestra Arquidiócesis.
La Campaña brinda apoyo a ministerios parroquiales
que proporcionan educación religiosa a niños, jóvenes y
adultos en comunidades económicamente desfavorecidas. También es la fuente filantrópica más grande de
apoyo financiero para las escuelas católicas de la Arquidiócesis. La campaña también financia servicios que son
de gran ayuda a los ministerios de nuestra parroquia.

Las próximas clases de la Religión (CCD) se levaran a cabo el 19 de febrero de 2011.

6 de Febrero de 2011
Nuestra Señora de Lourdes
11 de Febrero
El 11 de febrero de 1858, Bernadette, una
niña de catorce años, recogía leña en Massbielle, en las afueras de Lourdes, cuando
acercándose a una gruta, una de viento la
sorprendió y vio una nube dorada y a una
Señora vestida de blanco, con sus pies descalzos cubiertos por dos rosas doradas, que
parecían apoyarse sobre las ramas de un
rosal, en su cintura tenia una ancha cinta
azul, sus manos juntas estaban en posición
de oración y llevaba un rosario. Bernadette al principio se asusto,
pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo,
al mismo tiempo que la niña, la Señora pasaba las cuentas del suyo
entre sus dedos, al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la Gruta
y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día
16 de julio.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo,
millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han
sido sanados en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el 11 de febrero.
El mensaje de la Virgen
El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, Francia, en
1858, puede resumirse en los siguientes puntos:
1-Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la
Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro años antes
(1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella misma como Madre
y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud.
2-Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad aceptadas
cristianamente, al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje.
3-Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.
4-Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y humildad
(besando el suelo como señal de ello); también, un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos.

Baile de San Valentín
Febrero 12, 2011
Centro Social de Sta. Maria de Czestochowa
5000 W 31st St. Cicero, IL
Contaremos Con la participación de
los grupos:
Avante Grupo Internacional
Tenango Band
Donación: Adultos y jóvenes - $15
Niños de 11 a 14 años - $7
(No niños menores de 10 años)
(Habrá cuidado de niños desde 3 a 10 años )
Se vende antojitos Mexicanos
Benefico para la Iglesia de Sta. María de Czestochowa

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Zwykłą
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci
swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie
może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapala się też światła i nie stawia pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Mt 5,13-16
Najlepsze życzenia dla O.
Radosława Jaszczuka i O.
Zbigniewa Pieńkosa z okazji 25-ej rocznicy ślubów
zakonnych w Zgromadzeniu Misjonarzy Redemptorystów, którą obchodzili dnia 2 lutego. Szczęść Boże.
Matka Boża z Lourdes—11 lutego
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła
się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu
zjawień (w okresie 11 lutego-16 lipca) Maryja wzywała
do modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i
przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy
została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w
ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada
plotki i zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka
Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że ich dziecko gaśnie im na
oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po
południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się
Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się;
jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do
brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec.
18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi
rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jaka dusza czyśćcowa,
poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała: "Pisanie tego,
co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość rozeszła
się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku
Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła się za grzeszników.
Tegoż dnia, gdy Bernadetta wychodziła po południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i

6 lutego 2011 r.
poddana śledztwu. Kiedy dnia następnego dziewczynka udała się do
szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami.
23 lutego zjawiła się Matka Boża Bernadecie ponownie i poleciła jej, aby
udała się do miejscowego proboszcza, aby tu wystawiono ku Jej czci
kaplicę. Roztropny proboszcz, a równocześnie także dziekan, po pilnym
przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty:
"Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest
krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć". Przy
najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty".
25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: "A teraz idź do
źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczę kieruje swoje kroki
do pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu". Dziewczę na
kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu śledzącego wszystko
uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Woda biła z niego
coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po
wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków.
Stracił prawe oko przy rozsadzaniu dynamitem bloków kamiennych.
Także na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł
przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten
zapoczątkował cały szereg innych tak dalece, że Lourdes zasłynęło z
nich jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała
kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najśw. Panna Bernadecie, aby modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie, aby do
groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiada,
że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4
marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi zostaje cudownie uleczony przy
źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na wierzchu dłoni wielką
narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i trzeba rękę amputować.
Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył
rękę i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że
dni dziecka są już policzone.
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie widzi Matkę Bożą. Kiedy Ją
zapytała o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie".
Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
który budził pewne kontrowersje.
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, ponownie Matka Boża objawia się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja pod
pozorem bezpieczeństwa publicznego i konieczności przeprowadzenia
badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do
komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta uczęszczała tam
nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej
Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz ostatni.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach
ogłasza dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w
Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystępuje do budowy
świątyni. W roku 1875 poświęca ją uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów, 3000
kapłanów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił święto
Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. W roku 1925 następuje uroczysta beatyfikacja bł.
Bernadetty a w roku 1933 jej kanonizacja.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
ROZPOCZYNA SIĘ
DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2011
Prosimy o szczodrą odpowiedź na apel Kardynała George’a
W tym roku, motywem przewodnim jest fragment z
Ewangelii św. Mateusza (6:33) „..starajcie się naprzód o
królestwo Boga...” Jezus uczył nas, abyśmy nie zamartwiali się o rzeczy tego świata, a raczej najpierw starali
się o Królestwo Boże, za co zostaniemy wynagrodzeni
przez Jego Ojca. Bóg zapewnia nam wszystko czym jesteśmy i czego potrzebujemy. Podstawą prawdziwego
chrześcijanina jest wyrabianie postawy służebnej, czyli w
tym wypadku dzielenia się swoimi dobrami z potrzebującymi. Postawa służebna, to także zrozumienie przez nas
samych, że wszystko co posiadamy jest darem od Boga i
naszym obowiązkiem jest zwrócić część tych darów, by

wspomóc dzieła Boże. Dary złożone na rzecz naszej parafii, archidiecezji i Kościoła na całym świecie są składane jako akt wdzięczności za to, co otrzymaliśmy od Boga.
Ofiary złożone na Doroczną Kwestę Katolicką pomagają
w zapewnieniu wykształcenia, przygotowania i opracowania programów pomocy, wreszcie stanowią wsparcie
dla duszpasterstwa ubogim wielu tysiącom osób w naszej
archidiecezji, a nawet poza jej granicami.
Ponadto, po uzyskaniu przez naszą parafię kwoty docelowej w postaci wpłaconych zobowiązań, 100% zebranych
w ten sposób środków, zostanie zwrócona nam, do wykorzystania na niezbędne dla naszej parafii cele.
Prosimy o modlitwę w intencji Dorocznej Kwesty Katolickiej 2011. Pamiętajmy, że o powodzeniu tego wyjątkowego dzieła Bożego zadecyduje także nasza hojność i
deklaracja złożonego daru.

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.

