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

Seventh Sunday in Ordinary Time
February 20th, 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

Iskierki Parafialne
February 26, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 †Bernadine Jaramillo (St. Mary’s Seniors Club)
†Stanley Tarnowski (Sister)
†Mary R. Zima (Frances & Clara Zima)
6:30 Za Parafian

February 20, Seventh Sunday in Ordinary Time
8:30 For the health of Katarzyna Goryl
†Cecila Vanaszak
†Helen Natonski (Marcy Pugno)
†Lottie Kustosz (Florence Glosniak)
10:00 O wytrwanie w postanowieniu dla Roberta
O zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Radosława
z okazji urodzin.
O Zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Julianny z
okazji urodzin i imienin.
†Roman Różański (11-a rocz. śm.)
†Maria i Jan Obrochta (córki i syn)
†Bolesław Piotrowski
†Beata i Antoni Zaręba
†Mirosława i Józef Kogut (od syna Krzysztofa)
†Leokadia Skrzyniarz
†Michał Cieśla
†Kazimierz Kokot (26-a rocz. śm.)
†Cecilia Zaremba (Daughter)
†Katarzyna Pyzowska (Helen)
12:00 Presentación de 3 años de Lizabeth Sanchez
†Catalina García (Familia)
†Trinidad Galvan, Primer Aniversario (Familia Martinez)
4:00 Presentación de 4 años de Robert Muñoz
Presentación de 2 años de Cristian Muñoz
February 21, Monday, Saint Peter Damian, bishop and doctor of
the Church
7:00 †Romualda i Jozef Najda
8:00 †Stanislaw (Mayanne, your friend)
February 22, Tuesday, The Chair of Saint Peter, apostle
7:00 †Helen Natonski (son Lawry)
8:00 †Antoni Giedrajć
February 23, Wednesday, Saint Polycarp, bishop and martyr
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Maria Isidna Gomez de Butler (Family)
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 24, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Maria Isidna Gomez de Butler (Family)
February 25, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Josephine Rszyk
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

February 27, Eighth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the health of Katarzyna Goryl
†Mike & Anne Vavrek (Family)
10:00 †Karol Weglarz (Family)
12:00 Presentacion de 3 años de Yarely Rodriguez
†Catalina García (Familia)
4:00 Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, February 26
5:00 Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, February 27
8:30 John Kociolko
10:00 Ryszard Kujawski, Jarek Szyszlak
12:00 Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz, Javier Sanchez
4:00 Rene Aviña, Griselda Avitia
Enrique Garcia, Trinidad Torres

Eucharistic Minister
Saturday, February 26
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, February 27
8:30 Georgia Czarnecki, John Kulaga
Rafael Ayala
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Irene Saldaña, Vicente Saldaña
Martin Duran
4:00 Ma. Trinidad Torres, Jose Gutierrez

We welcome in Baptism:
Anthony Elio Ruffolo

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
I. Edyta K. Karas & Rafal Stec

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 13th, 2011
Feb. 12

Feb. 13

Farewell, Fr. Dariusz Pabis, CSsR!
All priests realize that re-assignments are part of their
life. However, this fact does not make it any easier to say
good-bye when we become attached to wonderful, holy
priest such as Fr. Darek! That is the situation we face at
St. Mary of Czestochowa Parish, our Fr. Darek has been
assigned to the formation of our future priests in the Redemptorist seminary on Argentina. His last day at our
parish will be on Wednesday, March 9th.
It is with heavy hearts that we bid Fr. Darek farewell. It
seems just like “yesterday” that he came to serve in our
parish. May we take this opportunity, Fr. Darek, to express our heartfelt thanks to you for all you have done
and have been to St. Mary of Czestochowa Parish. Thank
You for celebrating Mass with us; Thank You for baptizing our children; Thank You for visiting our sick and
homebound parishioners; Thank You for performing
Marriage ceremonies and Thank you for burying our deceased parishioners and friends. Thank you for teaching
our children. Thank you your friendship and love!
Sometimes we do not appreciate what we have until we have
it no more! Your leaving will hit everyone very hard. We have
grown to know you and love you! You have been a great example to the young and old of our parish. You have made it evident to all of us that you love being a priest and no matter
where you go we know that you will serve God’s people well
and we know that, you will be loved!
May God bless you in your new assignment.! We will pray for
you and we hope that you will always remember us in your
prayers too!

Eternal rest………………
Wieslawa Dabrowski
May God Who called you, take you
home!

5:00 PM

$560.00

6:30 PM

$156.00

8:30AM

$1,072.00

10:00AM

$1,726.00

12:00PM

$1,628.00

4:00PM

$98.00

TOTAL

$5,240.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 02/13/2011: ……………………………..………$ 442.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$163,567
Donations,
$30,029

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
Seventh Sunday in Ordinary Time, Cycle A
Matthew 5:38–48

February 20, 2011

My command to you is: love your enemies, pray for
your persecutors.
Background on the Gospel
The last two antitheses offered in the Sermon on the
Mount deal with love of enemies. We should not look
at “an eye for an eye” as an inordinately strict punishment. It is actually meant to limit acts of revenge by
making sure the punishment is not excessive but fits
the crime. However, Jesus asks his followers to take a
different approach by resisting retaliation altogether.
The response to a stronger person who slaps us on the
cheek, takes us to court, or demands a service of us is
not to resist. Similarly, for a weaker person, such as a
beggar or borrower, we are to give him or her what he
or she asks for. Those who are called to the Kingdom
of Heaven are to go beyond the way the world usually
works and serve God’s kingdom here on earth.
The other difficult demand of those who are called to
the kingdom is to embrace the enemy. There is no
command in the Old Testament to hate individuals in a
personal or vindictive way. But there is a religious
stance that calls one to hate evil and to distance oneself from those who participate in evil. In contrast,
Matthew emphasizes that love of God and love of
neighbor are the fundamental commands on which all
else depend. Because God’s love is unconditional, we
are to strive to love as God does, though, of course, it
is challenging. Is it even possible?
The key is in the final verse. We are to be perfect as
our heavenly father is perfect. Matthew uses the Greek
word telos, which is probably better translated here as
“complete.” We are not to be perfect as in doing everything correctly, that is, as in being absolutely morally correct. We are to be perfect as in striving to
reach the completeness we are called to in the Kingdom of Heaven. Attempting to love our enemies is
part of striving for that completeness.
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.

Archdiocese of Chicago 2011 Parish
Leadership Day
Saturday, February 26

Our Church: Ever Ancient, Ever New, Saturday, February
26, at Maria High School, 6727 South California in Chicago. On-site registration begins at 7 a.m. for this gathering of our Family of Faith. Join Cardinal George, Rev.
Don Senior (CTU), Rev. Marco Mercado and Rev. Freddy
Washington in worship and dialogue. Select from over 100
workshops to learn how to become more involved in your
parish. Contact your Parish or the Office for Councils, 312534-8364, for pre-registration and additional information.
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.

The next Religious Education (CCD) class will be held
on March 5th , 2011.

Anuncios Parroquiales

Hasta Luego, P. Dariusz Pabis, CSsR!
Todos los sacerdotes saben que las reasignaciones es
parte de sus vidas. Sin embargo, esto no lo hace menos difícil a la hora de decir adiós, especialmente
cuando nos hemos encariñado a un sacerdote tan especial como lo es Padre Darío! Esta es la situación
en la que nos encontramos aquí en nuestra parroquia
Sta. Maria de Czestochowa, nuestro Padre Darío ha
sido asignado a la formación de nuevos sacerdotes en
el seminario redentorista en Argentina. Su último
día en nuestra parroquia será el día miércoles, 9 de
marzo.
Queremos aprovechar para darle las gracias a padre
Darío, ¡GRACIAS por celebrar nuestras Misas;
GRACIAS por bautizar a nuestros hijos; GRACIAS
por visitar a nuestros enfermos; GRACIAS por realizar ceremonias de Matrimonio; GRACIAS por enterrar a nuestros feligreses y amigos y sobretodo GRACIAS por su amistad y cariño!
¡Que Dios lo bendiga en su nueva asignación! Estaremos orando por usted y esperamos que siempre nos
recuerde en sus oraciones también!

20 de Febrero de 2011

VlI Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Sabéis
que está mandado: ‘Ojo por ojo, diente por diente’.
Pues yo os digo: No hagáis frente al que os agravia.
Al contrario si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito
para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien
te requiera para caminar una milla, acompáñale dos;
a quien te pide, dale, al que te pide prestado, no lo
rehúyas.
Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo’. Yo en cambio, os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que
os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está
en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis?
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si
saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los
gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.”Palabra del Señor.
Mt 5:38-48

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 05 de marzo de 2011. Esta
sesión empezara con la misa de 8:00 A.M.

Los integrantes del coro “Mensajeros
de Jesús” tendrán una venta de desayunos estilo Americano y mexicano
para recaudar fondos para comprar el
equipo que ellos necesitan para poder participar durante las misas dominicales y otras
actividades parroquianas. Este desayuno será el día 6
de Marzo después de cada misa a partir de las 9:00
A.M. Esperamos y podamos contar con su apoyo.

Ogłoszenia Parafialne
VII Niedziela Zwykłą
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że
powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i
płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków,
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj
się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście,
że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami
Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż
szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Mt 5,38-48

Żegnamy Cię O. Darku!
Każdy ksiądz a zwłaszcza ksiądz zakonny zawsze
liczy się ze zmianą miejsca. Jednak ta świadomość
nie czyni lżejszym momentu rozstania. O. Darek od
10 marca rozpoczyna swoją posługę w Argentynie
jak przełożony w naszym seminarium redemptorystowskim.
Chcemy podziękować O. Dariuszowi za jego posługę
kapłańską. Bóg zapłać za każdą Mszę świętą oraz za
kazania. Bóg zapłać za udzielanie Sakramentu
Chrztu św. Bóg zapłać za asystowanie przy zawieraniu tylu Sakramentów Małżeństwa. Bóg zapłać za
odwiedzanie chorych. Bóg zapłać za pracę z grupami
w naszej parafii. Bóg zapłać za uśmiech i za bycie
przyjacielem.
Nich Bóg da Ci O. Darku potrzebne łaski do pełnienia nowej posługi. My obiecujemy naszą modlitwę
za Ciebie i prosimy, abyś i Ty pamiętał o nas w
Twoich modlitwach.
Szczęść Boże.

20 lutego 2011 r.
22 lutego - Święto Katedry świętego Piotra, Apostoła
Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą
Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). W nowej reformie liturgii oba te święta zostały połączone w
jedno pod brzmieniem ogólnym: Katedry św. Piotra.
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego
Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób
składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest
tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się
on w baptysterium bazyliki Św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się
jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki Św. Piotra, Jan
Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej
budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w
Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto więc obecne jest przeto z jednej strony aktem wdzięczności
Rzymian za to, że św. Piotr wyróżnił ich miasto tak chlubnie, z drugiej zaś
strony jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra
wyrazu hołdu. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele,
gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.
Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus Pan
spomiędzy wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św.
Piotra. Warto przypomnieć w tym miejscu dwa: obietnicę prymatu i jej
wypełnienie:
"[...] I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w
niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt
16, 18-19).
Wspomniany tekst znajduje się we wszystkich starożytnych kodeksach i
przekładach. W jego więc autentyczność nie można naukowo wątpić.
Słowa obietnicy są skierowane jasno i wyraźnie tylko do św. Piotra. Skierował zaś je Pan Jezus publicznie, wobec wszystkich Apostołów. Obrazy:
opoka, klucze, władza związywania i rozwiązywania - to wszystko są znane powszechnie symbole władzy.
Pan Jezus faktycznie oddał św. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele:
"Gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie,
synu Jana, czy Mnie miłujesz więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak,
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I
znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie?» Odparł Mu: »Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci:
«Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po
raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś
owce moje»." (J 21, 15-17)
Chrystus w przekazaniu władzy posłużył się znanym powszechnie symbolem owczarni i pasterza. W słowach niedwuznacznych, wobec świadków Apostołów, uczynił Piotra pasterzem swojej owczarni. Ojcowie Kościoła
przez termin "baranki" rozumieją wiernych, a przez wyraz "owce" - matki
tychże baranków, czyli biskupów i kapłanów Kościoła.
Biskupi rzymscy zawsze uważali się i byli uważani za bezpośrednich następców św. Piotra Apostoła.
To święto przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Kościół modli się, aby "pośród zamętu świata nasza wiara pozostała
nienaruszona".

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Doroczna Kwesta Katolicka 2011
W obecnym tygodniu prosimy o zapoznanie się z ulotką dotyczącą Dorocznej Kwesty Katolickiej, którą dzisiaj otrzymujecie
wraz z biuletynem parafialnym. Myślą przewodnią tegorocznej
Kwesty Katolickiej są słowa:”… starajcie się najpierw o królestwo Boga...” (Mateusz 6:33)
Prosimy by w tym tygodniu poświęcić parę chwil i rozważyć
możliwość włączenia się w Doroczną Kwestą Katolicką. Kwesta
Katolicka wspiera bardzo wiele inicjatyw i projektów duszpasterskich oferujących religijne programy edukacyjne dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych w uboższych wspólnotach naszej archidiecezji. To również największe źródło finansowego wsparcia dla wszystkich szkół katolickich.
Pamiętajmy, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś więcej
niż jednorazową akcją. Kwesta jest tak skonstruowana, że datki
na nią można składać w przeciągu pięciu miesięcy.
Obserwując efekty pracy, które dokonały się dzięki darowiznom
na Doroczną Kwestę Katolicką, warto zastanowić się nad głębszym rozumieniem daru. Ponieważ każdy dar otrzymujemy od
samego Boga, powinniśmy cześć z tych darów oddać na potrze-

by swojej parafii, archidiecezji – szerzej myśląc - na rzecz Kościoła na całym świecie jako wyraz wdzięczności za wszystko co
do tej pory otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy od Boga.
Zapewne niekiedy trudno wyobrazić sobie w jaki sposób nasz
dar może pomóc tak wielkiej instytucji jak archidiecezja. W jaki
sposób nasza ofiara może mieć realny wpływ na działalność tak
wielu organizacji. Pamiętajmy, że każdy dar, każda ofiara stanowi realną pomoc dla potrzebujących, ponieważ stanowi część
akcji, w której uczestniczą wszystkie parafie, i w ten sposób zebrane darowizny wielu osób umożliwiają naszej archidiecezji
pełnienie koniecznej posługi duszpasterskiej.
Wszystkie nasze datki, będące wyrazem wdzięczności wobec
Boga, stanowią jednocześnie finansowe wsparcie dla wielu zadań prowadzonych przez Kościół chicagowski. Po osiągnięciu
kwoty docelowej dla naszej parafii w gotówce, 100% dodatkowo
zebranych funduszy zostanie zwrócone do parafii na jej własne
potrzeby.
Serdecznie dziękujemy za modlitwę i szczodrość Waszych serc.

Zapraszamy w najbliższą sobotę 26 lutego na nocne Czuwanie
o godzinie 6:30 PM

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.

