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

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
October 16th, 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

Iskierki Parafialne
6:30

October 16, Sunday Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Helen Mary Kociolko
†Michael & Elizabeth Wazny (Stella and Family)
†Ben Pugno (Marcy Pugno)
10:00 O Boże bł. dla Józefa i Anny i opiekę M. B.
Czestochowskiej w ich narzeczeństwie
O Boże bł. dla Józefa Zabrockiego z okazji 70-ch
urodzin (Córka Aniela Zabrocka)
†Mary and Frank Golinski
†Irena Cebula (Cebula family)
†Czesław Matyjaszczyk (rodzina)
†Aniela Radwan (2-a rocz. śm.)
†Rosalia i Jan Kwak
†Malgorzata Sandrzyk (26-a rocz. śm.)
12:00 Presentacion de 40 dias de Aleksander Lara
†Petrita Dominguez (hijos)
4:00 †Jose Sanchez (Lurdes, hija)
October 17, Monday, Sain Ignatius of Antioch, bishop and martyr
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
October 18, Tuesday , Saint Luke, evagelist
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
October 19, Wednesday , Saint John de Brébeuf and Saint
Isaac Jogues, priests and martyrs, and their
companions, martyrs
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
7:00 El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
October 20, Thursday , Saint Paul of the Cross, priest
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

W intencjach próśb i podziekowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

October 23,Sunday Thirtieth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Nilene Kolbuck (Dennis Raleigh)
10:00 Fr. Radek’s Birthday Blessing
†Mieczysławę Matyjaszczyk (rodzina)
†Aniela Radwan (2-a rocz. śm.)
†Dionizy Maciejewski (2-a rocz. śm.)
†Irena Cebula (Cebula family)
12:00 Por la Bendicion de Dios en el primer aniversario de
casados de Orlando y Marisol Ibarra Oritz
†Rafael Briano Solis (Graciela Arellano y familia)
4:00
Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, October 22
5:00 Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, October 23
8:30 John Kociolko
10:00 Ryszard Kujawski, Waldemar Lipka
12:00 Beatriz Ibarra, Francisco Uribe
Tania Altamirano
4:00 Enrique Garcia, Mary Rodriguez
Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, October 22
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, October 23
8:30 Georgia 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

We welcome in Baptism:
Maciej Jan Szymsaj

WEDDING BANNS

October 21, Friday , Weekday in Ordinary Time
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

There is a promise of marriage
between……………..

October 22, Saturday , Weekday in Ordinary Time
11:00 Wedding: Danuta Gal & Jan Zavacky
1:00 Quinceañera: Stephanie Arreguin
5:00 Hattie Tarnowski (Daughter)

llI. Danuta Gal & Jan Zavacky
ll. Grazyna Dziadkowicz & Maciej Dlugopolski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection October 9th, 2011
10/08

10/09
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Each Sunday at the celebration of the
Eucharist, Christ sends us out into the
world to share in his mission: “As the
Father has sent me, so I send you.” World
Mission Sunday is a universal celebration
of this call to mission as it is lived out by
the whole Church.
The call to mission is made manifest each day as the
Church endeavors to make Christ known to the world. This
is done through direct proclamation of who Christ is and
through the many services that the Church provides in
every country throughout the world. Children are educated,
the sick are nursed, the elderly and disabled are visited and
cared for, adults are given opportunities for faith formation,
seminarians and religious women and men are given resources to grow spiritually and intellectually, all in the
name of Christ.
A commitment to mission strengthens our faith and invigorates parish life. Once we have encountered Christ and experience the grace of conversion, we are sent as missionary
disciples into the world to give witness to Christ. Our responsibility for mission never lessens because “the pilgrim
Church on earth is missionary by its very nature.” World
Mission Sunday is our yearly reminder of how the whole
Church shares in the mission of Christ at home and abroad.
Blessed Pope John Paul II reminded us that the Church’s
mission is “very far from completion.” We are called to go
beyond the borders of our parishes and neighborhoods and
reach out to people who still do not know Christ and to
those who have abandoned faith in Christ. We are all on
mission, and today we pause to reflect on the missionary
efforts of the Church throughout the world.
Please join me in renewing our commitment to mission as
an archdiocese. I ask you to pray for the work of the Pontifical Mission Societies and missionaries throughout the
world. I encourage you to promote their work in your parish, in religious education programs and schools. Let us ask
the Holy Spirit to deepen our desire to be on mission and
give us the grace to be zealous in spreading our faith. May
God bless you and reward you for your generosity.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
World Mission Sunday (Propagation of Faith Collection)
will be taking place on Sunday, October 23, 2011

5:00 PM

$599.00

6:30 PM

$169.00

8:30AM

$976.00

10:00AM

$1,816.00

12:00PM

$1,338.00

4:00PM

$478.00

TOTAL

$ 5,376.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 10/02/2011: ……………………………..………$ 443.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$158,234
Donations,
$35,362

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
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Justine Hranicka
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels

Bernice Nowicki
Stacia Pikul
Aniello Riccio
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
Domingo Corral
Michalina Górka
Robert O’Connor

St. Mary’s Parish News

October 16, 2011

Changes in the People's Parts
Mystery of Faith (formerly the Memorial Acclamation)
As part of the new Mass translation, after the consecration,
rather than saying, “Let us proclaim the mystery of faith,”
the Priest will simply announce, “The mystery of
faith” (“Mysterium fidei”). It will be a declarative statement
about the Eucharist now present. Blessed John Paul II
reflected on these words in his encyclical, Ecclesia de
Eucharistia, writing that the very thought of the mysterious
gift of the Holy Eucharist should fill us with “profound
amazement and gratitude” (no. 5).
In response, the people shall make one of three revised
acclamations. All three are rooted in Scripture. Option A,
and especially option B, are derived from 1 Corinthians
11:26 – “For as often as you eat this bread and drink the
cup, you proclaim the death of the Lord until he comes.”
And Christ’s title in option C is found in John 4:42, when
the woman who met Jesus at the well is told by her fellow
Samaritans, “we know that this is truly the savior of the
world.”
The three acclamations all incorporate familiar elements,
although some of the phrases have been rearranged when
compared to our present text. One acclamation that we
use now – “Dying you destroyed our death…” – has been
substantially amended to shift the emphasis more upon
Christ’s own death and Resurrection.
What is conspicuously absent is the popular current acclamation, “Christ has died, Christ is risen, Christ will come
again.” This line, although powerful, is not found in the
Latin. In addition, unlike the other acclamations, it does not
directly address Christ made present in the Blessed Sacrament, nor does it speak of our relationship with Him.
Invitation to Communion
After the Lord’s Prayer and the Sign of Peace, we sing the
Agnus Dei (“Lamb of God”) as the Priest breaks the sacred
Host. The Agnus Dei text remains unchanged, though it is
always good to recall its origin in the words of John the
Baptist, as he heralds Christ’s arrival at the River Jordan:
“Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the
world” (Jn 1:29).

That passage from the Gospel of John is also embedded
in the subsequent line spoken by the Priest, while he holds
the Host over the chalice: “Behold the Lamb of God…”
The new translation recovers the word, “behold,” which
also evokes the words of Pilate to the crowd in presenting
the scourged Jesus: “Behold, the man” (“Ecce homo” – Jn
19:5). The Holy Eucharist is a re-presentation of that
same sacrificial Victim, and our partaking in it is a foretaste
of the heavenly wedding banquet of the Lamb (Rev 19:9).
Then come the words we pray in response, before the distribution of Holy Communion begins: “Lord, I am not worthy…”
The replacement of our current, relatively terse “not worthy
to receive you” with “I am not worthy that you should enter
under my roof” is a significant change. The new line
comes directly from the Gospels, particularly Matthew 8:8,
in which the faith-filled centurion begs Jesus to heal his
paralyzed servant: “Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will
be healed.” It is therefore a Biblical text that conveys humanity’s unworthiness on account of sin, and our need for
sincere humility before receiving the Holy Eucharist. Indeed, when Jesus encounters the centurion’s humility, he
says, “Amen, I say to you, in no one in Israel have I found
such faith” (Mt 8:10).
Nonetheless, despite these Biblical origins, speaking of
“my roof” may seem strange before Holy Communion,
since Christ is coming to us in the form of food – not literally entering into our houses. Certainly, the clear association with Matthew, chapter 8, has a figurative intent, but it
may also be helpful to recall that Saint Paul says, “your
body is a temple of the Holy Spirit within you” (1 Cor 6:19).
We are therefore to make our bodies into fitting homes for
God’s grace to dwell within our souls. The Eucharist is
true food that provides spiritual nourishment, which is why
we will refer more specifically to “my soul” in the last line.
But this sacramental strength for our souls in turn informs
both our mental and physical deeds (recall the Confiteor
also incorporates both types of action – “in my thoughts
and in my words”), such that the totality of our bodies,
souls, and lives may become suitable instruments of the
Lord.

Anuncios Parroquiales
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de
atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le
enviaron, pues, discípulos suyos junto con algunos
partidarios de Herodes a decirle: «Maestro,
sabemos que eres honrado y que enseñas con
sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por
quién te escucha, ni te dejas influenciar por nadie.
Danos, pues, tu parecer: ¿Está contra la Ley pagar
el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no?
Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les
contestó: “¡Hipócritas! ¿por qué me ponen trampas?
Muéstrenme la moneda que se les cobra.” Y ellos le
mostraron un denario.
Entonces Jesús preguntó: “¿De quién es esta cara y
el nombre que lleva escrito?” Contestaron: “Del
César.” Jesús les replicó: “Devuelvan, pues, al
César las cosas del César, y a Dios lo que
corresponde a Dios”.
Mt 22, 15-21
Pedimos de su colaboración como
voluntarios para servir de ujieres durante la misa de 12:00 P.M. de cada
domingo si desean mas información
favor de llamar al (708)207-4917
Si usted desea formar parte del Coro
Mensajeros de Jesús de nuestra parroquia
favor de comunicarse con Emilio o Miguel al teléfono (773)419-4001 o asistir a
las practicas que se llevan a cabo cada
jueves a partir de las 7:00 P.M.
Clases de Religión (Catecismo) (CCD)
2011-2012
Nuestra primera clase de catecismo será el
día sábado, 29 de Octubre de 2011, a partir
de las 8:00 a.m hasta las 10:00 a.m POR FAVOR DE
LLEGAR A TIEMPO.
Octubre mes del Santo Rosario
Les invitamos a rezar el Santo Rosario en familia todos
los días en sus casas y aquí en la Iglesia los Domingos a
las 3:00 P.M. Vengan y recemos que
“La familia que reza unida, permanezca unida”
El día de los Muertos se acerca y los sobres están disponibles en la
parte posterior de la Iglesia. En este sobre ustedes podrán poner
los nombres de las personas que usted quieran oficiar en la misa de
muertos. En el sobre usted podrá poner su donación (mínima de
$10.00 por intención) y estos sobres se pondrán en un libro el cual
se quedara en el altar por todo el mes Noviembre. Los sobres con
los nombres y la ofrenda pueden poner junto a la canasta de la colecta dominical. Las Misas en estas intenciones celebraremos el día
2 de Noviembre, como también durante de todo el año. Si tiene
alguna pregunta favor de llamar a la rectoría de Lunes a Viernes
entre el horario de 9– 5 de la tarde.

16 de Octubre de 2011
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Cada domingo en la celebración de la Eucaristía, Cristo nos envía al mundo para compartir su misión: “Como el Padre me envió
a mí, así los envío yo a ustedes”. El Domingo Mundial de las Misiones es una celebración universal de este llamado a vivir la
misión de la manera en que lo hace toda la
Iglesia.
El llamado a la misión se hace manifiesto cada día en los esfuerzos de la Iglesia para dar a conocer a Cristo al mundo.
Esto se hace a través de una proclamación directa de quién es
Cristo y a través de los muchos servicios que proporciona la
Iglesia en cada país a lo largo y ancho del mundo. Se educa a
los niños, se nutre a los enfermos, se visita y cuida a los ancianos y discapacitados, se dan oportunidades para la formación de la fe a los adultos, se proporcionan recursos para que
los seminaristas y los hombres y mujeres religiosos crezcan
en lo espiritual y en lo intelectual, todo ello en nombre de
Cristo.
Un compromiso con la misión fortalece nuestra fe e inyecta
vida a la vida parroquial. Una vez que hemos encontrado a
Cristo y experimentado la gracia de conversión, somos enviados como discípulos misioneros al mundo para dar testimonio
de Cristo. Nuestra responsabilidad para la misión nunca disminuye porque “la Iglesia peregrina en la tierra es misionera
por propia naturaleza”. El Domingo Mundial de las Misiones
es un recordatorio anual de las distintas maneras en que toda
la Iglesia comparte la misión de Cristo, en casa y en el exterior.
El Beato Papa Juan Pablo II nos recuerda que la misión de la
Iglesia está “muy lejos de estar terminada”. Se nos hace un
llamado para ir más allá de las fronteras de nuestras parroquias y nuestros vecindarios para llegar a personas que aún no
conocen a Cristo y extender nuestra mano a aquellas que han
abandonado la fe en Cristo. Todos estamos en misión y el día
de hoy hacemos una pausa para reflexionar sobre los esfuerzos misioneros de la Iglesia en todo el mundo.
Por favor acompáñeme y renovemos juntos el compromiso
que como arquidiócesis tenemos con la misión. Les pido que
oren por la labor que desarrollan las Sociedades Misionales
Pontificias y la que realizan los misioneros en todo el mundo.
Los invito a promover en su parroquia, en los programas de
educación religiosa y en las escuelas la tarea que ellos realizan. Pidamos al Espíritu Santo que haga más profundo nuestro deseo de estar en misión y nos dé la gracia de ser celosos
en propagar nuestra fe. Que Dios los bendiga, a ustedes y a su
familia por su generosidad.
Sinceramente suyo en Cristo,
Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago
La Colecta por el domingo mundial de las misiones será el
23 de Octubre.

Ogłoszenia Parafialne
XXIX Niedziela Zwykła
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych
uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu
powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy
wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus
przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę
podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał:
Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara.
Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to,
co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
Mt 22,15-21
Święty Łukasz Apostoł i Ewangelista
(18 października)
Ten wykształcony poganin, wychowany w kręgu kultury hellenistycznej,
jest patronem służby zdrowia. Sam,
prawdopodobnie, także był lekarzem,
bo na kartach spisanej przez niego
Ewangelii możemy znaleźć kilkaset
terminów medycznych, które występują również u Hipokratesa czy Galena. Dzięki temu posiadamy cenne próby diagnozowania niektórych schorzeń
albo reakcji fizjologicznych, np. krwawego potu Jezusa
podczas jego walki wewnętrznej w Ogrodzie Oliwnym.
Czczono go także jako patrona malarzy, ponieważ przypisywano mu autorstwo rozmaitych wizerunków Maryi.
Samego Pana Jezusa nigdy nie spotkał, a chrześcijaństwo
poznawał u boku św. Pawła, który był jego nauczycielem
wiary. Towarzyszył mu w podróżach misyjnych do Macedonii, Grecji oraz Rzymu. Apostoł Narodów wywarł na
nim trwałe piętno, które po latach zaowocowało duchowym powinowactwem, wyrażającym się zbieżnością idei, myśli, a nawet słów w ich dziełach. Ewangelię spisał
pomiędzy 70 a 80 r., ponieważ znane mu były np. szczegóły dotyczące zburzenia Jerozolimy. Chociaż w dedykacji wymieniony jest Teofil, wysoki urzędnik rzymski, to
prawdziwymi adresatami byli chrześcijanie o pogańskim
rodowodzie. Ukazał im Mesjasza jako miłosiernego Boga-Człowieka, proklamującego powszechność zbawienia
oraz inaugurującego czas przemiany świata.
Towarzyszył św. Pawłowi aż po egzekucję w 67 r., a potem miał prowadzić ewangelizację w Macedonii, Achai i
Galii. Zmarł albo — jak chce św. Grzegorz z Nazjanzu
— zginął śmiercią męczeńską w Beocji. W 357 r. jego
relikwie przewieziono z Teb do Konstantynopola.

16 października 2011 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Podczas każdej niedzielnej Eucharystii, Chrystus posyła
nas w świat, aby uczestniczyć w Jego misji: „Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Dlatego też Niedziela Misyjna jest uniwersalnym świętowaniem tego właśnie wezwania do misji, które przeżywa cały Kościół.
To wezwanie można zauważyć każdego dnia, kiedy Kościół stara
się przedstawiać Chrystusa światu. Dokonuje się to poprzez bezpośrednie głoszenie tego Kim jest Chrystus, a także poprzez wykonywanie wielorakich posług, poprzez które Kościół służy w
każdym państwie całego świata. I tak, kształcimy dzieci, opiekujemy się chorymi, odwiedzamy i dbamy o starszych i niepełnosprawnych. Dorosłym dajemy okazje do formacji w wierze. Klerykom, siostrom i braciom zakonnym dostarczamy środków do rozwoju duchowego i intelektualnego. Wszystko to czynimy w imię
Jezusa Chrystusa.
Zaangażowanie w misję Chrystusa wzmacnia naszą wiarę a także
orzeźwia życie parafialne. Począwszy od naszego spotkania z
Chrystusem zaczynamy doświadczać łaski nawrócenia, a co za
tym idzie, jesteśmy posłani w świat jako Jego świadkowie,
uczniowie i misjonarze. Nasza odpowiedzialność za misje nigdy
nie może być pomniejszona, dlatego, że „Kościół pielgrzymujący
jest misyjny ze swej natury…”. Niedziela Misyjna co roku przypomina nam o tym jak cały Kościół, ze wszystkimi swoimi członkami, uczestniczy w misji Chrystusa w kraju i za granicami.
Błogosławiony Jan Paweł II przypomniał nam, że misja dana i
zadana Kościołowi „nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do
końca”. Jesteśmy wezwani, aby przekroczyć granice naszych parafii, osiedli i dotrzeć do ludzi, którzy ciągle nie znają Chrystusa, a
także do tych, którzy porzucili wiarę. Na swój sposób, wszyscy
jesteśmy misjonarzami, dlatego też dzisiaj zatrzymujemy się na
chwilę, aby rozważać wysiłki misyjne Kościoła na całym świecie.
Proszę przyłączcie się wraz ze mną, jako wierni naszej Archidiecezji, do odnowy naszego zaangażowania w misję. Proszę w
szczególności o modlitwę w intencji posługi Papieskich Dzieł
Misyjnych oraz w intencji misjonarzy na całym świecie. Zachęcam Was także do dzielenia się przykładem ich posługi w Waszej
parafii, na nauce religii i w szkole parafialnej. Módlmy się do
Ducha Świętego o pragnienie aktywnego uczestnictwa w misji a
także o łaskę gorliwości w dzieleniu się wiarą. Niech Pan Bóg
Was błogosławi i wynagradza za Waszą szczodrość.
Wasz w Chrystusie Panu,
Franciszek Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
W przyszłą niedzielę druga kolekta będzie przeznaczona na krzewienie wiary (na msje).

Koperty
na Wypominki już dostępne!!!
Przypominamy, ze przy drzwiach wyjściowych kościoła znajdują się już koperty, na
których można wpisywać imiona bliskich
zmarłych, za których będziemy modlić się w
miesiącu listopadzie i w ciągu całego roku. Naszym bowiem
chrześcijańskim obowiązkiem jest „pomagać” naszym zmarłym
przez modlitwę, bo oni sami sobie pomóc już nie mogą. Prosimy
aby imiona zmarłych wpisywać wyraźnie i dużymi literami.
Koperty wraz z ofiarą można składać na tacę wraz z niedzielną
składką.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Jak słuchać Radia Maryja?
USA - fale średnie (AM):
Chicago (IL): AM 1080 kHz - Radio WNWI
poniedziałek - sobota: 7:00 PM - 8:00 PM
niedziela: 6:00 PM - 8:00 PM
Chicago (IL): AM 1490 kHz - Radio WPNA
poniedziałek - piątek: 9:00 PM - 10:00 PM
Detroit (MI): AM 690 kHz - Radio WNZK
środa - niedziela: 8:00 PM - 9:00 PM
USA i Kanada - przekaz satelitarny:
Satelita AMC-4 (101.0° W) Ku.
Transponder - Częstotliwość 12120 MHz
Polaryzacja pionowa (V)
FEC 3/4
Symbol rate 30,000 kb/s

Czuwanie Nocne
Zapraszamy na czuwanie nocne połączone z
nabożeństwem wynagradzającym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi, które będzie miało miejsce w naszej parafii w czwartą sobotę miesiąca tj. 22go października w godzinach od 6:30 PM do
10:00 PM. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.
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.

