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

Sixth Sunday in Ordinary Time
February 13th, 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 13, Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 Saint Mary Shutins Choir
For the health of Katarzyna Goryl
10:00 O zdrowie i Boże bł. dla rodziny Minko
†Jan i Czesław Tylka (cała rodzina)
†Andrzej Tylka (córka i rodzina)
†Anna, Franciszek, Bronisław Łajka (cała rodzina)
†Anna i Wojciech Łajka (cała rodzina)
12:00 †Catalina García (Familia)
4:00 Por los Feligreses
February 14, Monday, Saint Cyril, monk, and Saint Methodius, bishop
7:00 †John E. Kocioko (Son)
8:00 †Ronald Krolak (Family)
February 15, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Christopher Kurcab
8:00 †Agnes Warchol (Family)
February 16, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Hattie Staszak
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 17, Thursday, The Seven Founders of the Order
of Servites, religious
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 18, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 19, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 †Vicenty Staszak
†Marie Zalesiak (Sister)
†Bernadine Jaramillo (Frances Slepicka)
6:30 W intencji próśb i podziekowań jakie wpłynęły na
Nieustanną Nowennę.

Iskierki Parafialne

February 20, Seventh Sunday in Ordinary Time
8:30 For the health of Katarzyna Goryl
†Cecila Vanaszak
†Helen Natonski (Marcy Pugno)
10:00 †Cecilia Zaremba (Daughter)
12:00 †Catalina García (Familia)
4:00 Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, February 19
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
Sunday, February 20
8:30 John Kociolko
10:00 Danuta Landt, Waldemar Lipka
12:00 Roberto Pasillas, Linda Ramirez
Miriam Campagne, Esteban Talavera
4:00 Los Niños
Eucharistic Minister
Saturday, February 19
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, February 20
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Ma. Cruz Rodriguez, Juana Salas
Javier Hernandez
4:00 Martha Tamayo, Humberto Tellez

We welcome in Baptism:
Kacper Marcin Kozub
Emil Liber

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

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 6th, 2011
Feb. 5

Feb. 6

The next Religious Education (CCD) class will be
held on February 19, 2011.
We would like to thank to all those who
made their 2010 Christmas donations during
this past month of January of 2011. We are
glad to inform you that the final amount collected was $22,058.00. The priests at St.
Mary of Czestochowa appreciated your generosity, and once again thank you and May
God bless you!

As you may noticed in your donations envelopes for the month of
February some donations date may
not concede with the second collection schedule that we have prepare for this month, due to an
error from our printing company the dates printed on the
envelopes are not the ones in which the collections will be
taking place, so we kindly ask for you to disregard the dates
printed on the special donations envelopes. We will be announcing a week ahead what will be the special donation
for the Sunday to follow.
For the month of February there will be a second collection
in the following dates:
February 13- For Extraordinary Expenses (Yellow envelope)
February 20- For Building Fund (Green Envelope)
February 27- For the Annual Catholic Appeal
We sincerely wish to apologize for any confusion or inconvenience that this may cause you. Thank you for your understanding.
English Lenten Retreat
We will look forward to welcome Fr. Luyen
Dau, C.Ss.R, a Redemptorist priest, from the
Baltimore Province who will conduct our parish Lenten Retreat. He was born in Vietnam.
He and his family immigrated to Canada in
1994. He joined the Redemptorist in 1998 in
New York and was ordained to the priesthood
in 2008 in Washington DC. He was assigned
to the Visitation Parish in Philadelphia, ministering to the Vietnamese and English Speaking communities there.
All parishioners are invited to participate in the retreat that will begin
at the 5PM Mass on Saturday, March 12th and at the 8:30 AM Mass
on Sunday, March 13th.
Everyone is invited to make a special effort to participate in the
Lenten Retreat so that you may nourish your faith and to come to a
better understanding of your relationship with the Lord, Jesus.

5:00 PM

$524.00

6:30 PM

$115.00

8:30AM

$721.00

10:00AM

$1,886.00

12:00PM

$1,311.00

4:00PM

$459.00

TOTAL

$5,016.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 01/30/2011: ……………………………..………$ 435.00
Thank you and may God reward your generosity!

Goal $193,596
Deficit,
$164,009
Donations,
$29,587

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
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
Sixth Sunday in Ordinary Time, Cycle A
Matthew 5:17-37

I have not come to abolish the law and the prophets
but to fulfill them.
Background on the Gospel
Matthew continues the Sermon on the Mount with a
three part instruction by Jesus on the Way of Life in
the kingdom of heaven. Today’s reading is part one
and deals with the Law. Part two deals with worship
and religious practice and contains the Lord’s Prayer.
Part three deals with trusting God and deeds of loving
service to our neighbor.
When Matthew speaks of “the Law and the prophets”
he means the whole Scripture. When the Messiah
brings the fullness of the kingdom none of scripture
will be done away with. Instead it will be fulfilled.
Matthew’s Jesus does not overturn the Law of Moses,
nor does he set his followers free from the Law. He
requires his followers to go beyond the Law by doing
more than the Law requires.
The Law condemned murder. Jesus condemns anger.
The Law condemned adultery. Jesus condemns even
lustful looks. As Jewish Christians who had always
been faithful to the Law Matthew’s community need a
way to understand the difference Jesus and the kingdom he brings have made. They affirmed that God had
always been at work in history through “the Law and
the prophets.” But God’s work goes beyond that to be
embodied by the Messiah who reveals the definitive
will of God. The written scriptures and their interpretation in tradition are surpassed by Jesus whose life and
teaching are the definitive revelation of the will of
God.

Called to Service
Tuesday, March 1
Are you a Single Young Adult Catholic wondering how your life can respond to God's call to be transformative love in our world? You are invited to an evening of input, prayer & discussion on
being Called to Service, Tuesday, March 1, 7:309:30 p.m. at the Cenacle Retreat Center, 513 West
Fullerton Ave., Chicago, IL 60614. Please register
online at www.VocationsCAVA.org or e-mail
cava@archchicago.org. Contact Sr. Elyse at 312534-5240 for more details and future dates.

February 13, 2011
2011 Archdiocesan annual Catholic Appeal Begins
Please Respond Generously to Cardinal George’s Letter

The theme of the 2011 Annual Catholic Appeal is
“…seek first the kingdom of God…” (Matthew
6:33). Jesus taught that we are not to worry about the
things of this world. Rather, we are to seek the kingdom of God and the Father will reward us. God provides all that we have and all that we are. Stewardship, in part, is the recognition of God’s gifts and the
obligation to return a significant portion of our gifts
to assist in his work. Our gifts to our parish, to our
Archdiocese and the Church throughout the world
are given in gratitude for what God has given us. A
gift to the Annual Catholic Appeal helps to provide
education, services, and ministry to thousands within
and outside of our Archdiocese.
The Appeal supports parish ministries that provide
religious education to children, youth and adults in
economically disadvantaged communities. It is also
one of the largest philanthropic sources of financial
support for Catholic schools in the Archdiocese. The
Appeal also funds services that are of great help to
the ministries here in our parish.
Also, when our parish reaches its goal, 100% of the
additional funds received will be returned to us for
use in our parish. Please make a significant pledge to
the 2011 Annual Catholic Appeal.
Neighborhood Watch Meeting
A Neighborhood Watch meeting will take place on Tuesday,
February 15, 2011 at Woodbine School 3001 S. 50th Ave. The
meeting will begin at 6:30 PM. Everyone that has concerns
about the neighborhood is invited to attend the meeting.
Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated
the sacrament of Confirmation? Adult
Confirmations will be held during the
spring months throughout the. Archdiocese. Preparation groups are forming now.
To register or for information please telephone (312) 534-8047 or go to
www.catechesis-chicago.org

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.

Anuncios Parroquiales
VI Domingo del Tiempo Ordinario

No penséis que he venido para desatar la ley o los profetas; no he venido para desatarla, sino para cumplirla.
Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y
la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la Ley, hasta
que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será
llamado en el Reino de los cielos; mas cualquiera que los
hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el
Reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia (rectitud) no fuere mayor que la de los escribas y de
los fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare, será culpado del juicio. Mas yo os digo,
que cualquiera que se enojare descontroladamente con su
hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere
a su hermano: Raca, será culpado del concejo; y cualquiera que dijere: Fatuo, será culpado del quemadero del
fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te
acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja
allí tu presente delante del altar, y ve, vuelve primero en
amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto
que estás con él en el camino; para que no acontezca que
el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al
alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo, que
no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.
Oísteis que fue dicho a los antiguos: No adulterarás.
Mas yo os digo, que cualquiera que mira a la mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto,
si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero.
Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala, y
échala de ti; que mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero. También fue dicho: Cualquiera que repudiare a su
mujer, déle carta de divorcio. Mas yo os digo, que el
que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación,
hace que ella adultere; y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho
a los antiguos: No te perjurarás; mas pagarás al Señor tus
juramentos. Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la
tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro.
Mas sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es
más de esto, de mal procede.
Mt 5:17-37

13 de Febrero de 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 coresponsable 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.
Radio María Chicago es una estación católica
de radio en español en el área de Chicago que
transmite las 24 horas en FM por medio de
una sub. Compañía. Para poder escuchar gratis
usted necesita adquirir un recibidor o por medio
de
la
Internet
en
www.radiomariahispana.org. Por favor, llame Radio María
Chicago al 773-486-5500 para obtener un nuevo recibidor
para usted, o para dar de regalo, o para distribuir en su parroquia.

Las personas registradas en nuestra parroquia pueden pedir la información
cuanto han aportado en el año 2010 para
disminuir sus impuestos. Por favor póngase en contacto con la rectoría. (708)
652 0948 ext 20

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

Ogłoszenia Parafialne
VI Niedziela Zwykłą
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie,
że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i
uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie
niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten
będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam
wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa
niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił
zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam:
Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz
dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój
ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim
przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze,
by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę
powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz
ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z
nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci
powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być
wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie.
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do
piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by
oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie
będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie
przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym;
ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na
Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na
swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi».
Mt 5,17-37

13 lutego 2011 r.
Święci Cyryl, mnich, i Metody, biskup
patroni Europy - 14 lutego
Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako
siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Jego
właściwe imię o Konstanty, imię Cyryl przyjął pod
koniec życia, wstępując do zakonu. Po studiach
w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy
kościele Hagia Sophia. Później odsunął się na
ubocze. Jednak odnaleziony, podjął w szkole
cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, w 855 r. udał się na
górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy
brat - św. Metody.
Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Chazarów na
Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i
Saracenami. Św. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie nauczył się języka hebrajskiego (by dyskutować z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog z Arabami, przybyłymi z okolic Syrii). Po
udanej misji został wysłany z bratem przez patriarchę św. Ignacego,
aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat.
Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z podobną misją
na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Metodego
wprowadził do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckiego.
Pismo to nazwano cyrylicą. Św. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na
język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała
się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań.
Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, by tam dla swoich
uczniów uzyskać święcenia kapłańskie. Jednak duchowieństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo. Daremnie Cyryl przekonywał swoich przeciwników, że język nie powinien odgrywać warunku istotnego dla
przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia zostali oskarżeni w Rzymie przed
papieżem św. Mikołajem I niemal o herezję. Posłuszni wezwaniu
namiestnika Chrystusowego na ziemi bracia udali się do Rzymu. W
tym jednak czasie zmarł papież św. Mikołaj I (+ 867), a po nim został
wybrany Hadrian II. Ku radości misjonarzy nowy papież przyjął ich
bardzo serdecznie, kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich
słowiańskie księgi liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w
kościele NMP, zwanym Fatne. Wkrótce potem św. Cyryl wstąpił do
jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł na rękach swego brata
14 lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian) urządził św. Cyrylowi uroczysty pogrzeb.
Metody (jego imię chrzestne - Michał) urodził się między 815 a 820 r.
Ponieważ posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę
kariery urzędniczej. W młodym wieku został archontem - zarządcą
cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezygnował z urzędu,
wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie został przełożonym. Tam też
przyjął imię Metody. Około 855 roku dołączył do niego jego starszy
brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój los w ziemi Chazarów, Bułgarów i na Morawach.
Po śmierci św. Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował św. Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier) oraz dał mu uprawnienia legata. Jako biskup Metody kontynuował rozpoczęte dzieło. Z
powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów.
Spędził tam dwa lata (870-872). Interwencja papieża Jana VII przyniosła św. Metodemu utraconą wolność.
Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się ponownie do Rzymu.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Papież Jan VIII przyjął go bardzo życzliwie i potwierdził wszystkie
nadane mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler niemiecki, dał Metodemu za sufragana biskupa Wickinga, który miał urzędować w Nitrze. W tym czasie doszło do pojednania Rzymu z Konstantynopolem. Św. Metody udał się więc do patriarchy Focjusza, by mu zdać
sprawę ze swojej działalności (881 lub 882). Został przyjęty uroczyście przez cesarza. Kiedy powracał, przyprowadził ze sobą liczny
zastęp kapłanów. Powróciwszy na Morawy, umarł w Welehradzie 6
kwietnia 885 r.
Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W roku 1980 papież
Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta obok
św. Benedykta, którego papież Paweł VI ogłosił patronem Europy.
W ikonografii przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi
greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św.
Cyryl ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną
cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z
alfabetem słowiańskim.

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.

