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

THIRD SUNDAY OF EASTER
May 8th, 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)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Superior & Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
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

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)
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)

Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

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
9:30
10:00

May 08, Third Sunday of Easter/Divine Mercy Sunday
8:30 For all Mothers - living and deceased
9:30 Litania do Matki Bożej
10:00 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
12:00 Por todas las Madres vivas y muertas
4:00 Por todas las Madres vivas y muertas
May 09, Monday , Easter Weekday
7:00 †Dolores Kraska Merda (Family)
8:00 †Walter Miarecki (Miarecki Family)
May 10, Tuesday , Easter Weekday; Saint Damien Joseph
de Veuster of Moloka’i, priest
7:00 †Darlene Burke (Mother)
8:00 †Balbine Mars (Jewel Friends)
May 11, Wednesday , Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Darlene Burke (Mother)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7 PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
May 12, Thursday , Easter Weekday; Saint Nereus and
Saint Achilleus; martyrs; Saint Pancras,
martyr
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
May 13, Friday, Easter Weekday; Our Lady of Fatima
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
May 14, Saturday, Saint Matthias, apostle
1:00 Quinceañera: Selena Quintana
3:00 Quinceañera: Karen Haidee Morales Gonzales
5:00 †Alice Pudlo (Lauth Family)
†Bernadine Jaramillo (Husband)
†Leonarda Aquirre (Son)
†Stanislawa Godlewski (Family)
†Helena Skowron (Frances & Clara Zima)
6:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
May 15, Fourth Sunday of Easter/World Day of Prayer for
Vocations
8:30 For the parishioners

12:00
4:00

Iskierki Parafialne
Litany to the Virgin Mary
O Boże bł dla O. Zbigniewa z okazji urodzin
For health of Ryszand Francizek Malinski
†Boguslaw Pakula (Kowalczyk Family)
†Stanley Wdowiak (Wife, Helen)
†Maria Kowalczyk (Kowalczyk Family)
†Wiktoria Toczek (Kowalczyk Family)
†Anna i Julian Szkoła
†Zofia Kowalska
†Józef Pałka (16 rocz. Śm.)
†Stanisław Papciak
†Edward Papcaik
†Alfredo Gonzalez Dominguez (Familia)
†Martin Torres (12 Aniversario)

Lector Schedule
Saturday, May 14
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
Sunday, May 15
8:30 John Kociolko
10:00 Waldemar Lipka, Ryszard Kujawski
12:00 Roberto Pasillas, Linda Ramirez
Miriam Campagne
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, May 14
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, May 15
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Maria T. Torres, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia

We welcome in Baptism:
Emilia Aniela Danko
Julia Maria Zalinski

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
lI Lucila Yzquierdo & Edward Rodriguez
Il. Yolanda Brito & Carlos Aragon
l. Hortencia Martinez & Juvencio Montoya

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 24th, 2011
04/23

7:00 PM

$1,049.00

04/24

5:30 AM

$2,548.00

8:30AM

$1,544.00

10:00AM

$1,320.00

12:00PM

$2,170.00

4:00PM

$683.00

TOTAL

$9,314.00

The final session of the Religious Education Program will
be held on Saturday, May 14, 2011. Students are to meet
in the school at 8:00 A.M. Dismissal will be at 10:00 A.M.
Holy Communion and Confirmation certificates will be distributed.
The Most Rev. John R. Gorman administered the sacrament of
Confirmation to the following students in the Religious Education Program on Monday, May 02, 2011:

Edgar Alcantar
Norma Rosario Alfaro
Jonathan Avalos
Viviana Brito
Jazmin Bustamante
Magali Bustamante
Marissa Calderon
Paola Casimiro
Sandra Casimiro
Breanne Lia Castillo
Oscar Estrada
Monica Galvez
Maribel Hernandez
Eliana Martinez
Stephanie Ortega

Jennifer Perez
Natali Romero
Valentin Sanchez
Delilah Senevongsa
Veronica Socha
Elena Tellez
Alejandra Wachewicz
Eric Wachewicz
Jaqueline Wilson
Crystal Zapata
Erik Zaragoza
Alexander Zarco
Brittany Nicole Zarco
John Anthony Zonzo

Congratulations and may the gifts and fruits of the Holy
Spirit guide you and be with you throughout your lives!
All of our registered parishioners
should have received in the mail the
2011 Parish Raffle Book and the information sheet explaining the details
about the raffle.
There are 15 weeks before we begin
our Parish Carnival and Summer Fest
that will begin on Thursday August 19th so there is certainly
enough time for everyone to put forth their best effort to sell
their raffle book for the benefit of our parish. Each ticket sells
for just $5.00 and the cost of the entire raffle book is $100.
The first Early Bird Raffle drawing for a $100 cash prize will
be held on Sunday, June 19th at the 8:30 A.M. Mass. The
entire raffle book must be sold by this date in order to participate in the Early Bird Raffle. The cover of the raffle book is
used for all Early Bird drawings so you must remember to
turn in the cover together with your raffle tickets.

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 05/01/2011: ……………………………..………$ 573.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$161,324
Donations,
$32,272

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
Reynaldo Davalos
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Justine Hranicka
Nilene Kolbuck
Virgie Lauth
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak

Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels
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
Theresa Woznicki
Stella Yunker
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
Third Sunday of Easter, Luke 24:13-35

Jesus appears to two disciples who are walking to Emmaus.
Background on the Gospel
On most Sundays during the Easter season in Cycle A,
our Gospel is taken from the Gospel of John. This
week's Gospel, however, is taken from the Gospel of
Luke. As in last week's Gospel, today's Gospel shows
us how the first community of disciples came to believe
that Jesus had risen from the dead. In these stories we
gain insight into how the community of the Church
came to be formed.
When we read today's Gospel, we may be surprised to
learn that these friends of Jesus could walk and converse with him at some length yet not recognize him.
Again we discover that the risen Jesus is not always
easily recognized. Cleopas and the other disciple walk
with a person whom they believe to be a stranger; only
later do they discover that the stranger is Jesus. We
learn that the first community met and recognized Jesus in the breaking of the bread, just as we meet Jesus
in the Eucharist.
We can imagine the feelings of the two disciples in today's reading. They are leaving their community in Jerusalem. Their friend Jesus has been crucified. Their
hope is gone. They are trying to make sense of what
has occurred, so that they can put the experience behind them.
Jesus himself approaches the two men, but they take
him for a stranger. Jesus asks them what they are discussing. He invites them to share their experience and
interpretation of the events surrounding his crucifixion
and death. When the two disciples have done so, Jesus offers his own interpretation of his crucifixion and
resurrection, citing Jewish Scripture. In that encounter
we find the model for our Liturgy of the Word—what we
do each time we gather as a community for the Eucharist. We reflect upon our life experiences and interpret
them in light of Scripture. We gather together to break
open the Word of God.
In the next part of the story, we find a model for our
Liturgy of the Eucharist. The disciples invite the
stranger (Jesus) to stay with them. During the meal in
which they share in the breaking of the bread, the disciples' eyes are opened; they recognize the stranger
as Jesus. In the Eucharist too we share in the breaking
of the bread and discover Jesus in our midst. Just as
the disciples returned to Jerusalem to recount their experience to the other disciples, we too are sent from
our Eucharistic gathering. Our experience of Jesus in
the Eucharist compels us to share the story with others.

May 8, 2011
A Mother
The most important person on earth
is a Mother, she cannot claim the
honor of having built Notre Dame Cathedral. She need not. She has built
something more magnificent than any
cathedral — a dwelling for an immortal
soul, the tiny perfection of her baby’s body.
The angels have not been blessed with such a
grace. They cannot share in God’s creative miracle to
bring new saints to heaven. Only a human Mother
can. Mothers are closer to God, the creator, than any
other creature. God joins forces with Mothers in performing this act of creation.
What on God’s good earth is more glorious that this:
to be a Mother?
Joseph Cardinal Mindszenty

We Believe, We Achieve, We Succeed
Registration is now open for the Cicero Catholic
Schools 2011-2012 school year. Our Lady of Charity
and St. Frances of Rome schools offer comprehensive
academic programs, enriching after-school activities,
and faith-filled environments. In the Cicero Catholic
Schools, we educate students to be saints and scholars:
disciples of Christ and leaders in the community. We
invite your family to learn more about the benefits of a
Catholic education by contacting Our Lady of Charity at
(708) 652-0262 and St. Frances of Rome at (708) 6522277.

Sunday Collection May 01, 2011
04/30

05/01

5:00 PM

$675.00

6:30 PM

$184.00

8:30AM

$962.00

10:00AM

$1,659.00

12:00PM

$1,184.00

4:00PM

$1,038.00

TOTAL

$5,702.00

The Second Collection this weekend
(May 7 & 8) will be taken up for the Catholic Charities Mothers’ Day Appeal. Your
generosity toward this worthy cause will be
much appreciated.
Mothers’ Day Mass envelopes can be
found at all entrances of the church. All Masses on Mothers’
Day will be offered for all living and deceased mothers whose
names are listed on the Mass envelopes.

Anuncios Parroquiales
Tercer Domingo de Pascua
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado
Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo
Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban
retenidos para que no le conocieran. El les dijo: ¿De qué
discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se
pararon con aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén
que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?
El les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el
Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras
delante de Dios y de todo el pueblo; cómo nuestros sumos
sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a
librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya
tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron
de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de
los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres
habían dicho, pero a él no le vieron. El les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo
que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al
pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante.
Pero ellos le forzaron diciéndole: Quédate con nosotros,
porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa
con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y
se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le
reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron
uno a otro: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de
nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba
las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron
a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que
estaban con ellos, que decían: ¡Es verdad! ¡El Señor ha
resucitado y se ha aparecido a Simón! Ellos, por su parte,
contaron lo que había pasado en el camino y cómo le
habían conocido en la fracción del pan.
Lc 24:13-35

Las próxima y ultima

clase de la Religión (CCD) del año
2010/2011 se levaran a cabo el 14 de
mayo de 2011. Todos los estudiantes de
la clase deben estar presentes para esta
sesión.
Queremos informarles que la colecta total
por parte de los niños del catecismo para
“Un tazón de arroz” fue de $471.67

8 de Mayo de 2011
Mamá
Quiero agradecerte
que estés en mi vida.
Sé que puedo contar contigo
en momentos difíciles,
sé que contigo puedo
compartir mis alegrías,
y sé que nuestra amistad
se sustenta en mutuo amor.
Que seas mi MAMA y mi AMIGA
es el más preciado tesoro,
que agradeceré a DIOS
eternamente.
Gracias por llenar mi vida
con tanta felicidad.
Te Amo Mamá!
Mensajes de Neustria Señora de Fátima
13 de Mayo
"Orad, orad mucho y haced sacrificios por
los pecadores. Son muchas almas que van al
infierno porque no hay quien se sacrifique y
ruegue por ellas." (19 de agosto de 1917)
"Es necesario que se enmienden, que pidan
perdón de sus pecados... ¡No ofendan más a
Nuestro Señor, que está ya muy ofendido!" (13 de octubre de 1917)
Para salvar a los pecadores, el Señor quiere establecer en el
mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón" (13 de julio de
1917)
"A quien abrazare la devoción a mi Inmaculado Corazón, prometo la salvación" (13 de junio de 1917)
"Vendré a pedir la consagración del mundo a mi Inmaculado
Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados de
mes" (13 de junio de 1917)

Mes de Mayo
dedicado a la Virgen María
La Iglesia dedica a la Virgen María el
mes de Mayo para conocer mejor sus
virtudes y amarla más. Son muchas las
virtudes de la Virgen y podemos aprovechar este mes para crecer en alguna de
ellas.
Se trata de que nos esforcemos por vivir
como hijos suyos. Esto significa:
► Mirar a María como a una madre:
Platicarle todo lo que nos pasa: lo
bueno y lo malo. Saber acudir a ella en todo momento.
► Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de
nosotros y recordarla a lo largo del día.
► Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús
nos da, pasan por las manos de María, y es ella quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
► Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
► Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a
María especialmente el Santo Rosario.

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkanocna
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś
ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział
Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie,
który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem,
który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i
ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to
stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były
rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że
miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść
do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich
proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do
Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał,
jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami,
gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc,
aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im
się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z
nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i
innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
Łk 24,13-35

W zielonych oczach Matki
Świeci wiosenna łąka.
Słońce na drzewach śpiewa
i budzi kwiaty w pąkach.
W niebieskich oczach Matki
szepcze kwitnący strumień.
Tak opowiadać bajki
to tylko Mama umie.
W błękitnych oczach Matki
pogodne niebo fruwa.
Kiedy zasypiasz - Matka
jak gwiazda nad snem czuwa.
A w czarnych oczach Matki
noc od samego świtu
okrywa cię skrzydłami
ze srebra i błękitu.
T. Kubiak

Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki
wszystkim mamom składamy jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, obfitości łask Bożych, Bożego błogosławieństwa oraz
stałej opieki Matki Bożej
Częstochowskiej na każdy dzień waszego życia.
Niech dobry Bóg wynagrodzi stokrotnie wasz
trud i poświęcenie, drogie
mamy, jakie wkładacie w
wychowanie dzieci oraz
budowanie ogniska rodzinnego.
Szczęść Wam Boże!

8 maja 2011 r.
Najświętsza
Maryja Panna Fatimska
13 maja
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata
starszemu bratu Franciszkowi oraz
ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na
przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się
13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom:
"Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z
Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co
miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem
wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie
codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata".
Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja
obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć
się jej osobą, by Maryja była więcej znana i kochana,
by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu
Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało
wizję piekła i prośbę odmawiania Różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu
aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października.
Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70
tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka
Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała
Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy".
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczanych szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół
za zgodne z Objawieniem dokonanym przez Chrystusa. Dlatego możemy, chociaż nie musimy, czerpać ze
wskazówek i zachęt przekazanych nam przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice
fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat
temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło
wiele kontrowersji i legend, Jan Paweł II przedstawił
światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał,
że właśnie opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza
uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego
życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Miesiąc Maj!
W tradycji polskiej miesiąc maj
jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W tym miesiącu składamy hołd Bożej Rodzicielce odmawiając litanię loretańską do Matki Bożej jak też rozważając tajemnice różańca świętego.
Zwróćmy uwagę by w tym miesiącu czy to w sposób prywatny
czy też przez udział w nabożeństwie w kościele tej pięknej tradycji
stało się zadość i abyśmy potrafili
żyć tak jak żyła Maryja Matka
Chrystusa.
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o godzinie 9:30AM,
przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tych
pięknych maryjnych nabożeństwach.

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.

Prezes Koła Stare Bystre nr. 46 Stanisław Obrochta serdecznie zaprasza na poczęstunek po polskiej Mszy Św. 8-go maja na salę ks. Makucha, gdzie za jedyne $10 będzie można
smacznie jeść. Będzie kiszka, kiełbasa, słodycze oraz coś
jeszcze. W tym dniu obchodzimy Dzień Matki, Odpust w
Starym Bystrym i imieniny Stanisława. Po więcej informacji, proszę dzwonić do prezesa Stanisława Obrochty na numer 708-924-1422. Syćkich ceprów i górali piknie pytomy!

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.

