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

Second Sunday of Lent
March 20th, 2011
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 PM (Polish)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org

Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org

Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:

Sindy Tellez - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Wednesday
7:00 – 7:40 PM (Spanish)

Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org

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)

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
8:30
6:30
8:00

March 20, Second Sunday of Lent
8:30 Blessing for Stella Yunker (Yunker & Wojdula Family)
†Mike & Anne Vavrek (Family)
†Stella Kurcab (Family)
†Anthony Yunker ( Yunker & Wojdula Familiy)
†Edward Natonski (Marcy Pugno)
10:00 Rekolekcje Wielkopostne
Dziękczynna za ocalenie życia z prośbą o wytrwanie w
postanowieniach dla Roberta
†Edward Ptak (żona i dzieci)
†Anna Jakub Krzak (od córki)
†Jan Katarzyna Manieccy
11:00 Gorzkie Żale
12:00 †Catalina García (Familia)
†Eriberto Soto (Familia)
†Guadalupe Soto (Familia)
†Salvador Macias (hija Elena Macias)
4:00 †Emma Medina (hija)
March 21, Monday, Lenten Weekday
7:00 †Albert Warchol (Mary Warchol)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
12:00 Polish Lent Retreat
7PM Polish Lent Retreat
March 22, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 †Katerine Warchol (Mary Warchol)
8:00 †Margaret Urban (Theresa & Tom Hagman)
12:00 Polish Lent Retreat
7PM Polish Lent Retreat
March 23, Wednesday, Lenten Weekday, Saint Toribio de
Mogrovejo, bishop
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Sophie and Frank Nowicki (Anniversary of Passing,
(Nowicki and Paida Family)
12:00 Polish Lent Retreat
7PM Polish Lent Retreat
March 24, Thursday, Lenten Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
12:00 Polish Lent Retreat
7PM Polish Lent Retreat
March 25, Friday, The Annunciation of the Lord
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

Way of the Cross—English
Droga Krzyżowa i Msza św.
Spanish Mass

March 26, Saturday, Lenten Weekday
5:00 †Lorraine Niew & Edward Koch
†Robert J. Kuzara & Frank Kuzara Jr.
†Rose & Frank Kuzara Sr.
†John & Clara Kozerski Sr.
†Leo & Evelyn Adams
Estelle Kojder (Sister)
†Loretta Zima (Frances & Clara Zima)
†Lorena Gomes (Familia Jaramillo)
†Casey Trznadel (Family)
6:30 Nowenna, Msza św. i Nocne Czuwanie
March 27, Third Sunday of Lent
8:30 Parishioners
10:00 †Monika Grabala (Daughter)
†Edward Ptak (żona i dzieci)
11:00 Gorzkie Żale
12:00 †Catalina García (Familia)
†Salvador Macias (hija Elena Macias)
4:00 †Andrea Ramirez, (5º Aniversario, Familia)
Lector Schedule
Saturday, March 26
5:00 Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, March 27
8:30 John Kociolko
10:00 Ryszard Kujawski, Franek Banachowski
12:00 Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz
4:00 Rene Aviña, Griselda Avitia
Enrique Garcia, Trinidad Torres
Eucharistic Minister
Saturday, March 26
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, March 27
8:30 Gorgia Czarnecki, John Kulaga
Rafael Ayala
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Teresa Zavala, Erasmo Zavala
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

Eternal rest………………
Teodora Ruiz
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 13th, 2011
03/12

03/13
The next Religious Education
(CCD) class will be held on April 2 , 2011.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL
PLEDGE REPORT
The monthly pledge billings for the Archdiocesan
Annual Catholic Appeal pledges have been mailed. It
is very important that these pledges be paid so that
our parish will reach and, hopefully, exceed our goal.
Once the pledge payments have exceeded our goal,
all of the additional funds are returned to our parish
for use in our ministries.
2010 Annual Catholic Appeal
PARISH GOAL:
$19,092.18
AMOUNT PAID:
25,884.00
REMAINING BALANCE: $ 6,791.82
We would like to thank to all you that make this possible, because we exceed our goal last year our Parish was benefit with $6,791.82.
This year our goal is $19,970.00 and we know that
with your help our Parish will benefit once again.
Lenten Regulations
Good Friday is day of Fast and Abstinence in
the Catholic Church..
Abstinence from meat is to be observed by all
Catholics 14 years old and older on all the Fridays of Lent. When we FAST we may take only one full meal.
Two smaller meals are permitted, if necessary, to maintain
strength according to one’s needs; however, eating solid foods
between meals is not permitted. Catholic who are 18 yrs. of age
but not yet 59 are bound by the Fasting regulations on Good
Friday.

The Stations of the Cross
will be prayed in English
every Friday during Lent after the 8 A.M. Mass. The
prayers that will be used can
be found in the missalette.
The Stations of the Cross
will be prayed in Polish
every Friday during Lent at 7PM and in Spanish every Wednesday during Lent at 7 P.M..

5:00 PM

$736.00

6:30 PM

$114.00

8:30AM

$1,171.00

10:00AM

$1,797.00

12:00PM

$1,694.00

4:00PM

$596.00

TOTAL

$6,108.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 03/06/2011: ……………………………..………$ 654.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$162,913
Donations,
$30,683

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
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
Second Sunday of Lent
Matthew 17:1-9

Jesus is transfigured on the mountain in the presence of
Peter, James, and John.
Background on the Gospel
For the second Sunday of Lent, we move from Jesus' retreat to the desert to his Transfiguration. Each year on the
first Sunday of Lent, our Gospel tells the story of Jesus'
temptation in the desert. On the second Sunday of Lent
each year, we hear the story of Jesus' Transfiguration.
The story of Jesus' Transfiguration is told in the three Synoptic Gospels: Matthew, Mark, and Luke. In each of those
Gospels, the Transfiguration follows Jesus' first prediction
of his death and his teaching about the costs of discipleship. Jesus' Transfiguration is a promise of Jesus' glory,
his Resurrection.
On a mountain in today's reading, a voice affirms that Jesus is God's Son in words reminiscent of the voice at Jesus' baptism. In addition, the appearance of Moses and
Elijah on the mountain connects this story with God's relationship to the people of Israel. Moses and Elijah represent
the Law and the Prophets, respectively. Together with Jesus, they represent God's complete Word.
The Transfiguration occurs in the presence of just three of
Jesus' disciples: Peter, James, and John. In Matthew's Gospel, those disciples are among the first whom Jesus calls.
The three men are identified as an “inner circle” among
Jesus' disciples when Jesus asks them to accompany him
to the Garden of Gethsemane just before his arrest.
Annunciation of the Lord
March 25th, 2011
The feast of the Annunciation goes back to the fourth
or fifth century. Its central
focus is the Incarnation: God
has become one of us. From
all eternity God had decided
that the Second Person of the
Blessed Trinity should become human. Now, as Luke
1:26-38 tells us, the decision is being realized. The GodMan embraces all humanity, indeed all creation, to bring it
to God in one great act of love. Because human beings
have rejected God, Jesus will accept a life of suffering and
an agonizing death: “No one has greater love than this, to
lay down one’s life for one’s friends” (John 15:13).
Mary has an important role to play in God’s plan. From all
eternity God destined her to be the mother of Jesus and
closely related to him in the creation and redemption of the
world.

March 20, 2011
We could say that God’s decrees of creation and redemption
are joined in the decree of Incarnation. Because Mary is
God’s instrument in the Incarnation, she has a role to play
with Jesus in creation and redemption. It is a God-given role.
It is God’s grace from beginning to end. Mary becomes the
eminent figure she is only by God’s grace. She is the empty
space where God could act. Everything she is she owes to
the Trinity.
She is the virgin-mother who fulfills Isaiah 7:14 in a way
that Isaiah could not have imagined. She is united with her
son in carrying out the will of God (Psalm 40:8-9; Hebrews
10:7-9; Luke 1:38).
Together with Jesus, the privileged and graced Mary is the
link between heaven and earth. She is the human being who
best, after Jesus, exemplifies the possibilities of human existence. She received into her lowliness the infinite love of
God. She shows how an ordinary human being can reflect
God in the ordinary circumstances of life. She exemplifies
what the Church and every member of the Church is meant
to become. She is the ultimate product of the creative and
redemptive power of God. She manifests what the Incarnation is meant to accomplish for all of us.
Dear Brothers and Sisters in Christ,
The Church in Central and Eastern
Europe continues to make progress in its
effort to support spiritual renewal and
growth in areas formerly under Soviet
control. Newly acquired religious and
individual freedoms however, have challenged the Church in providing essential
pastoral needs for the people of this region. The Collection for the Church in Central and Eastern
Europe funds seminary formation, parish maintenance and
scholarships to students for graduate education. These students, both religious and lay people, have already begun to
make an impact on those living in this vast geographic and
ethnically diverse area. Your generous support of this collection will sustain the confidence and hope which our brothers
and sisters in Central and Eastern Europe have come to experience since the fall of communism. On behalf of those who are
in need, thank you for fostering the faith of future generations
in this region of the world. May Our Lord continue to bless
you and your loved ones as we strive to live with a deep sense
of solidarity for the needs of others within our parishes, our
Archdiocese, and throughout the Universal Church. Thank
you.
Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
This collection will be taking place on March 27.

Anuncios Parroquiales
Segundo Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y
a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto. Y
se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante
como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la
luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús:
«Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle». Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los
tocó y dijo: «Levantaos, no tengáis miedo». Ellos alzaron
sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y
cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No contéis
a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos».
Mt 17:1-9
La transfiguración
en los sinópticos está relacionada
estrechamente con la Pascua, el
triunfo de Jesús sobre la muerte.
Pero para llegar a la luz hay que
pasar por la cruz. La pasión es el
paso previo a la resurrección. También el pueblo de Israel tuvo que realizar ese "paso"
de la esclavitud a la libertad. La teofanía de la transfiguración presenta una serie de elementos simbólicos
que evocan la experiencia del Éxodo: el lugar de la
revelación de Dios (montaña), su presencia en medio
del pueblo (nube), la mediación de la Ley (Moisés) y
los Profetas (Elías). Haremos tres chozas, sugiere Pedro, porque allí se estaba muy bien. Pero se oye una
voz: "Este es mi Hijo, escuchadle". Quizá lo que nos
ocurre muchas veces a nosotros es que no estamos
dispuestos a escuchar su Palabra; quizá por eso vivimos una fe desencarnada de la realidad y nos cuesta
tanto unir fe y vida. Es la gran asignatura pendiente
del cristiano.

20 de Marzo de 2011
Queridos hermanos y hermanas en
Cristo,
La Iglesia en Europa Central y
Oriental continúa avanzando en sus
esfuerzos por apoyar tanto la renovación espiritual como el crecimiento
en zonas que estaban antes bajo control soviético. Al mismo tiempo, la
recién adquirida libertad religiosa e
individual ha representado todo un
desafío a la Iglesia para cubrir las necesidades pastorales
esenciales de la gente en esta región.
La Colecta para la Iglesia en Europa Central y Oriental
proporciona fondos para la formación seminarista, el
mantenimiento de las parroquias y becas para pagar estudios de posgrado a estudiantes. Estos estudiantes, tanto
religiosos como laicos, ya han comenzado a tener un impacto en los habitantes de esta vasta zona geográfica y
con una gran diversidad étnica.
Su generoso apoyo a esta colecta será un sostén para la
confianza y la esperanza que nuestros hermanos y hermanas en Europa Central y Oriental han llegado a experimentar desde la caída del comunismo. En nombre de los
que están en necesidad, gracias por fomentar la fe de las
generaciones futuras en esta región del mundo.
Que Nuestro Señor los bendiga a ustedes y a sus seres
queridos en este esfuerzo por vivir con un profundo sentido de solidaridad las necesidades de los demás, tanto de
aquellos que están dentro de nuestras parroquias y nuestra Arquidiócesis, como aquellos que forman parte de
nuestra Iglesia Universal. Gracias.
Sinceramente suyo en Cristo,
Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago
Esta colecta se realizara 27 de Marzo.
IMPORTANTE!!!

Invitamos a la Santa Misa el día 25 de Marzo en la
Solemnidad de La Anunciación de la Santísima Virgen María a las 8:00PM a nuestra iglesia.

Les deseamos recordar que
durante los próximos dos miércoles (16 de marzo y 23 de
marzo) NO se realizará el Vía
Crucis a las 7.00 P.M. ni tampoco la Novena a La Virgen
del Perpetuo Socorro. Estas
actividades litúrgicas fueron suspendidas por el motivo de los
retiros cuaresmales en ingles y en polaco.

Las próximas clases de la Religión (CCD) se
levaran a cabo el 2 de abril de 2011. Esta sesión
empezara con la misa de 8:00 a.m. por favor de
traer a los estudiantes a la iglesia a tiempo.

Necesitamos de su ayuda para el Vía Crucis viviente!!!!!
Especialmente a los hombres para actuar de soldados y de
apóstoles. Estaremos ensayando después de misa de las 12.
Los interesados por favor pónganse en contacto con el grupo de los jóvenes.

Ogłoszenia Parafialne
II Niedziela Wielkiego Postu
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się
białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy
rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze,
że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze
mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo
się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im
mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Mt 17,1-9

Zapraszamy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
w piątek 25 marca na Drogę Krzyżową i Mszę św. o
godzinie 6:30PM.
25 marca
Zwiastowanie Pańskie
Dzisiejsza uroczystość
przypomina nam o tym
wielkim zdarzeniu, od
którego rozpoczęła się
nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel
przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się
obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego
Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego
Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie
związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym
dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół
Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od
czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym
świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z
Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu pomiędzy latami 530-550. Święto w Konstantynopolu potwierdzone
jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I
połowie VII w. Na Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy
w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich początkach uroczystość ta
miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia
dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał
temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję
jako "błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach
Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber Pontificalis
papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodze-
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nia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św.
Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, bardzo piękna procesja.
Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika
Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady,
który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na
miejscu, gdzie według podania miał stać domek świętej Rodziny.
W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z
Piacenza. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu
wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała
aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie
istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje
się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół
Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu tego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał
i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z czasów Maryi jest jej Studnia,
jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś kościół
poświęcony św. Gabrielowi, aniołowi.
Nie mamy również pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się
wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy
Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych
wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie
w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie
odnowiło wszechświat.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł
Pański".
Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia
archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela - "łaski pełna" - Kościół
oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja
była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św.
Elżbiety: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego" zawierają część pozdrowienia anioła
(Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi
tak wielkiej godności.
Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbiety. Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do
dnia dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia Anielskiego odmawiały miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na
dzień. Do jej rozpowszechnienia przyczyniło się również
"nabożeństwo trzech Zdrowaś". Propagowało je wielu świętych,
jak np. św. Leonard z Porto Maurizio (+ 1751), św. Alfons Liguori
(+ 1787) i św. Jan Bosko (+ 1888). Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czystości - niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.
Do liturgii Pozdrowienie Anielskie zostało wprowadzone w formie
antyfony do Mszy świętej w IV Niedzielę Adwentu w wieku XII.
Najwięcej jednak do rozpowszechnienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła się praktyka odmawiania różańca świętego, gdzie tę modlitwę
powtarza się aż 200 razy.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Rekolekcje Wielkopostne
Zapraszamy serdecznie wszystkich
parafian do uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczynamy w tę sobotę i niedzielę(19/20
marca). Potrwają one do czwartku 24
marca. Spotkania rekolekcyjne będą
się odbywać o godzinie 12.00 P.M i 7.00 P.M
Rekolekcje będzie głosić misjonarz z Polski - O.
Witold Radowski, redemptorysta który pracuje w
Elblągu.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat
życia kościoła w Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Sygnały Troski” pogłębiamy naszą wiarę
oraz miłość do Boga i Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana przez naszą Archidiecezję Chicago.

Osoby zapisane do naszej parafii
mogą uzyskać informację o ofiarach
złożonych w roku 2010 na naszą
parafię, w ten sposób będzie można
odpisać tę kwotę od podatku.

Czuwanie nocne
W najbliższą sobotę, 26 marca odbędzie się jak co miesiąc
czuwanie nocne w naszym kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Rozpoczęcie czuwania o godz. 6:30 p.m.

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.

