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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 24th, 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. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR Superior & 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
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

July 24, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Mike and Anne Vavrek (Family)
†Mariana Guzman (husband, Faustino Guzman)
10:00 O Boże bł. dla Ewy i Marcina Tulak w 1-ą rocz. ślubu
O Boże bł. dla Agnieszki i Zenona Leśniak w 7-ą
rocz. ślubu
O Boże bł. dla Marianny i Nana Mazurczak z okazji
65-ej rocz. ślubu (dzieci)
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Marcina z
okazji 1-ej rocz. ślubu
O zdrowie i Boże bł. dla Czesława Potaśnik o okazji
imienin
O zdrowie i Boże bł. dla marszałka i lektora
Franciszka Banachowskiego z okazji
dzisiejszych urodzin
†Arthur and Mable Grisko (Family)
12:00 Por los Feligreses
4:00 †Manuel Venegas y Ulises Venegas (3er
aniversario)
†Amadeo Vega (3er aniversario)
†Miguel Ochoa (2º aniversario, su esposo e hijos)
July 25, Monday, Saint James, apostle
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
July 26, Tuesday, Saint Joachim and Saint Anne, parents of
the Blessed Virgin Mary
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
July 27, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
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
July 28, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Stanley & Ted Walkowiak (Family)
8:00 †Stanley Kulasik (Stanley Kulasik)
July 29, Friday, Saint Martha
7:00 Parishioners
8:00 †Zofia i Marian Pabiś
2:00 Quinceañera: Stephanie Sandoval

Iskierki Parafialne
July 30, Saturday, Saint Peter Chrysologus, bishop and doctor of the Church; BVM
11:00 Wedding: Anna Walkosz & Rafal Gil
1:00 Wedding: Wioleta Jarog & Dawid Liszkowski
5:00 Birthday Blessing for Charyl & Bryan Burda
6:30 W intencjach próśb i podziekowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
July 31, Sunday Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Jacqueline Knapp (Friend)
Michele & James Kanke
10:00 †Zdzisław Maćkowiak (5-ą rocz. śm.)
12:00 †Maria Esther Chavez (1er aniversario familia
Godinez)
4:00 Por Los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, July 30
5:00 Don Rutkowski, John Stenson
Sunday, July 31
8:30 Michele Cison-Carlson, Carmen Cartaneda
10:00 Alicja Krzak, A. Szudzinski
12:00 Linda Ramirez, Roberto Pasillas
Miriam Campagne
4:00 Humberto Tellez, Martha Brito
Victor Ibarra
Eucharistic Minister
Saturday, July 30
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, July 31
8:30 Ed Hennessy, Myra Rodriguez
John Kulaga
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Ruth Trtujillo, Francisco Uribe
Marisol Ortiz, Javier Hernandez
4:00 Lucila Corral, Lucy Gamiño
Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
Ill. Anna Walkosz & Rafal Gil
Ill. Wioleta Jarog & Dawid Liszkowski
ll. Anna Augustynek & Dariusz Sot
I. Stephanie Kurczab & Robert Biziarek
l. Marlena Ostafin & Adam Gruszka
l. Marbella Hernandez & Armando Rangel
l. Norma Alfaro & Miguel Angel Sotelo

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 17th, 2011
07/16

07/17

Fr. Janusz Horowski SVD of Divine Word Missionaries
will be with us this weekend to celebrate the Masses and
speak about the work of the Divine Word Missionaries.
Father Janusz is the Development Director at the Society
of the Divine Word in Techny, Illinois. He is from Tarnow,
Poland and was ordained in 1995. The Divine Word Missionaries are an international religious community of over
6,100 missionary priests and Brothers who serve in 70
countries. Their missionaries serve in some of the most
difficult areas of our world. This mission appeal is part of
the Mission Co-op Program of the Archdiocese. Please be
generous in the second collection to help support the missionary work of the Divine Word Missionaries.

There are 4 weeks before we begin our
Parish Carnival and Summer Fest that will
begin on Thursday August 18th 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.
We welcome in Baptism:
Luis Xavy Cervantes Vargas
Katia Jazmin David
Alexis Gutierrez
Angela Gutierrez
Angelo Gutierrez
Camila Marrufo
Mateo Benigno Rodriguez
Maximiliano Salas
Kacper Henryk Moczarny

Eternal rest………………
Hilda Guarna
LaVern Bieluwka
Claire G. Wojtowicz
May God Who called you, take you
home!

5:00 PM

$ 905.00

6:30 PM

$ 152.00

8:30AM

$ 777.00

10:00AM

$ 1,428.00

12:00PM

$ 1,248.00

4:00PM

$ 465.00

TOTAL

$ 4,975.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 07/17/2011: ……………………………..………$ 376.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$159,624
Donations,
$33,972

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
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

St. Mary’s Parish News
Sunday, July 24
Matthew 13:44-52
The Parables of the Hidden Treasure and
the Pearl
“The kingdom of heaven is like treasure
hidden in a field. When a man found it, he
hid it again, and then in his joy went and sold
all he had and bought that field.
“Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking
for fine pearls. When he found one of great value, he went
away and sold everything he had and bought it.
The Parable of the Net
“Once again, the kingdom of heaven is like a net that
was let down into the lake and caught all kinds of fish.
When it was full, the fishermen pulled it up on the shore.
Then they sat down and collected the good fish in baskets,
but threw the bad away. This is how it will be at the end of
the age. The angels will come and separate the wicked
from the righteous and throw them into the blazing furnace,
where there will be weeping and gnashing of teeth.
“Have you understood all these things?” Jesus asked.
“Yes,” they replied.
He said to them, “Therefore every teacher of the law who
has become a disciple in the kingdom of heaven is like the
owner of a house who brings out of his storeroom new
treasures as well as old.”

. We ask our parishioners again (as
we have in the past) to donate any
of the following items for our parish
event –your support has been tremendous in the past—can we
count on your generosity again?
► Paper napkins
► Styrofoam plates, bowls, and
cups
► Straws
Canned Soda
Bottled Water
Small bags of chips, etc.
Plastic ware
Condiments….ketchup, mustard, pickles, onions
These items can be dropped off at the rectory
during office hours between 9AM and 5PM.
►
►
►
►
►

July 24, 2011
We Believe, We Achieve, We Succeed
Registration are still 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) 652-2277.
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.catechesischicago.org.

WE ARE LOOKING FOR A FEW GOOD MEN ( AND
WOMEN)
This is our sixth annual carnival. While we have plenty of
volunteers (over 100) for the Hispanic food booth, and
several Polish-speaking workers, we are in desperate need
of English-speaking volunteers from the Parish.
We cook 700 to 800 hot dogs and 200 lbs. of Polish Sausage, as well as Pierogi and other foods. We have the same
6 to 10 people every year who work everyday. We have to
depend on our families, friends and volunteers from the
Polish Falcons from outside the Parish to help us.
This is your Parish. Please help us with this big fundraiser
by giving two hours of your time to your church. If you
don’t like working with food, we have other booths such
as selling ride tickets, bingo, and the spinning wheel game
that also needs help.
Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following dates:
______August 18th
______August 19th
______August 20th
______August 21th
NAME: _______________________________________
ADDRESS: ____________________________________
_____________________________________________
PHONE NUMBER ______________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)

Anuncios Parroquiales

XVI Domingo del Tiempo Ordinario
"El reino se parece a un tesoro escondido"
Dijo Jesús a la gente:
“El reino de Dios se puede comparar a un tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra el tesoro y vuelve a esconderlo allí mismo; lleno de alegría,
va, vende todo lo que posee y compra aquel campo.
“También se puede comparar el reino de Dios a un
comerciante que anda buscando perlas finas; cuando
encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que
posee y compra esa perla.
“Puede compararse también el reino de Dios a una
red que, echada al mar, recoge toda clase de peces.
Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran
a la orilla y se sientan a escoger los peces; ponen los
buenos en canastas, y tiran los malos. Así sucederá
al fin del mundo: saldrán los ángeles a separar a los
malos de los buenos, y arrojarán a los malos al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los
dientes.”
Jesús preguntó: “¿Entendéis todo esto?”
— Sí, Señor — contestaron ellos.
Entonces Jesús añadió: “Cuando un maestro de la
ley está instruido acerca del reino de Dios, se parece
a un padre de familia que de lo que tiene guardado
saca cosas nuevas y viejas.”
Mt 13,44-52

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en la
Kermés, por favor llenen este formulario y pongan lo en la colecta dominical. Gracias
______18de Agosto
______19 de Agosto
______20 de Agosto
______21 de Agosto
Nombre _____________________________
Domicilio
____________________________________
Teléfono _____________________________

24 de Julio de 2011
San Joaquín y Santa Ana (Julio 26)
San Joaquín y Santa Ana padres de la
Santísima Virgen María
Una antigua tradición, que arranca del
siglo II, atribuye estos nombres a los
padres de la Sma. Virgen Ma. Son dos
nombres llenos de grandeza a los ojos
de Dios, grandeza que se esconde en
la sencillez y la humildad. Dos nombres con un sentido maravilloso y providencial. JOAQUÍN significa: PREPARACIÓN DEL
SEÑOR, TRABAJO Y CONSTANCIA. ANA, quiere
decir: AMOR Y PLEGARIA. La tardanza no ahogaba
los anhelos de Joaquín y Ana. Ellos se acercaban al ocaso de la vida sin descendencia. Pero seguían rezando y
porfiando al Señor con oración inflamada. Su esperanza
se mantuvo incólume. Las oraciones de Ana fueron escuchadas. Un ángel -según algunos, el mismo de la Anunciación- se aparece a Ana en la Puerta Dorada del templo
y le profetiza el nacimiento de una Niña que se llamará
MARIA y será LA PREDILECTA DEL SEÑOR. En el
seno estéril de Ana germinó la PLENITUD DE LA
GRACIA. En sus entrañas se realizó el sublime MISTERIO DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MARÍA "PRODIGIO DE PRODIGIOS Y ABISMO DE MILAGROS", dice San Juan Damasceno. Las virtudes de
estos dos esposos, se nos manifiestan por su fruto, tal
como nos lo dice el Señor: "UN ÁRBOL BUENO NO
PUEDE PRODUCIR FRUTOS MALOS.. POR SUS
FRUTOS LOS CONOCERÉIS". El fruto de estos dos
santos fue superior a la ley natural, pues engendraron
para el mundo a la INMACULADA MADRE DE DIOS
Y REINA DE LOS ANGELES. De Joaquín y Ana podemos decir que si Dios los escogió para una obra tan admirable, grandes tuvieron que ser aquellos dos corazones. Si habían de educar a la que Dios escogía como Madre de su Hijo, ¡cuánta DULZURA, BONDAD y HERMOSURA habría en aquellas almas!, pues habían sido
destinados por Dios para ser los padres de una Niña sin
par, no sólo sin mácula, sino llena de gracia "LA LLENA DE GRACIA", la BENDITA ENTRE LAS MUJERES, LA HERMOSA, LA AGRACIADA, MARIA:
"LUGAR ALTO EN DONDE HABITA DIOS". El culto
a San Joaquín es más reciente. Pero el culto a Sta. Ana es
muy antiguo. En Jerusalén está la iglesia de Sta. Ana,
cerca del Templo. Allí vivían, según la Tradición, Joaquín y Ana. Y, según la opinión de muchos santos Padres, ahí nació la AURORA DE NUESTRA SALVACIÓN, LA VIRGEN MARIA. Pídele hoy a los abuelos
más afortunados de la historia, San Joaquín y Santa Ana,
que sepas sacar adelante a tu familia o los deberes que el
Señor te haya designado.

Ogłoszenia Parafialne
XVII Niedziela Zwykła
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co
miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo
niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.
Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest
królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i
zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to
wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł
do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał
się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do
ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
Mt 13,44-52
Jezus czeka na Ciebie w naszym kościele w każdą
środę od 8.30AM do 7.00PM
Adoracja Pana Jezusa poza Mszą Świętą jest wspaniałą formą spotkania z Bogiem, obecnym rzeczywiście, realnie, substancjalnie pod postacią Chleba.
Ten sposób obecności Pana jest zupełnie inny niż
sposób Jego obecności w braciach czy siostrach, w
zgromadzeniu liturgicznym, w czasie czytania
Pisma Świętego. We wszystkich tych sytuacjach
obecny jest Pan Jezus, jednakże sposób Jego obecności jest różnorodny. Święta Hostia jest rzeczywiście uprzywilejowanym sposobem obecności Pana.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną
kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______18 sierpnia
______19 sierpnia
______20 sierpnia
______21 sierpnia
Nazwisko _____________________________
Adres _________________________________
______________________________________
Telefon________________________________

24 lipca 2011 r.
Św. Jakub Większy (25 lipca)
Wśród apostołów było dwóch Jakubów. Dla odróżnienia
nazywani są Większy i Mniejszy, albo też Starszy i Młodszy. Przy tym prawdopodobnie nie chodziło o ich wiek, ale
o kolejność przystępowania do grona apostołów. Rozróżnienie to wprowadził już św. Marek (Mk 15, 40). Imię Jakub
pochodzi z hebrajskiego "skeb", co znaczy "pięta". Według
pierwszej Księgi Mojżesza, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako
bliźniak z Ezawem swoim bratem, miał go trzymać za piętę (Rdz 25, 26).
Św. Jakub Większy jest tym, który jest wymieniany w spisie apostołów
wcześniej - był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem,
jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22): święci Mateusz i
Łukasz wymieniają go na trzecim miejscu, a święty Marek na drugim.
Jakub i jego brat Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali
nad jeziorem Tyberiadzkim. Ewangelie nie wymieniają bliżej miejscowości.
Być może, pochodzili z Betsaidy podobnie jak św. Piotr, Andrzej i Filip (J
1,44), gdyż spotykamy ich razem przy połowach. Św. Łukasz zdaje się to
wprost narzucać, kiedy pisze, że Jan i Jakub "byli wspólnikami Szymona Piotra (Łk 5, 10). Matką Jana i Jakuba była Salome, która należała do
najwierniejszych towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana (Mk 15, 40; Mt
27, 56).
Wg tradycji w VII wieku miano sprowadzić z Jerozolimy do Compostelli w
Hiszpanii relikwie św. Jakuba. Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii;
ponadto m. in. zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników,
hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.
W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie
ciała w długiej tunice i w płaszczu lub pielgrzym w miękkim kapeluszu z
szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga,
miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój.
26 lipca
Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej
Maryi Panny
Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi
żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia
bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są
znane jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii PseudoMateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia
Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję.
Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w
języku polskim znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się
przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go
krzyżowcy.
Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz
kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników
kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.
Św. Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny. Już samo
jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co "przygotowanie Panu". Miał pochodzić z Galilei. W dawnej Polsce czczony był jako "protektor
Królestwa". Kiedy Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię.
Razem ze św. Anną patronują małżonkom.
Od dawna biblistów interesował problem, dlaczego Ewangeliści podają
dwie odrębne genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. Mateusz (Mt 1,
1-18), a inną - św. Łukasz (Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość powszechnie, że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa Pana wymieniając
przodków św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przytacza rodowód Pana
Jezusa wymieniając przodków Maryi. Według takiej interpretacji ojcem
Maryi nie byłby wtedy św. Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim jest
apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię Joachim. Sprawa
jest nadal otwarta

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej
parafii po Mszy św. o godz.
10.00 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych
do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić
dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten
kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
dziecka.

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.

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.

