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

Thirtieth Sunday in Ordinary Time
October 23rd, 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
5:00
6:30

October 23,Sunday Thirtieth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Nilene Kolbuck (Dennis Raleigh)
†Rose Sowa (Frances Slepicka)
9:30 Różaniec
10:00 O Boże bł. dla O. dr. Radka Jaszczuka z okazji urodzin
Blessing on his baptism to Santiago Tellez
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Roberta
Janik (rodzina)
Podziękowanie za szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety
(rodzina)
O pomoc Bożą w trudniej sprawie dla Stanisławy
O zdrowie i Boże bł. dla Czesława Pawlicy z rodziną
†Irena Cebula (Cebula Family)
†Mieczysławę Matyjaszczyk (rodzina)
†Aniela Radwan (2-a rocz. śm.)
†Dionizy Maciejewski (2-a rocz. śm.)
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
October 24, Monday, Sain Anthony Mary Claret, bishop
7:00 †Kevin Burke (mother)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
October 25, Tuesday , Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Fr. Radek Birthday
October 26, Wednesday , Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †William Porcelli (Porcelly family)
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 27, Thursday , Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
October 28, Friday , Saint Simon and Saint Jude, apostles
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
October 29, Saturday , Weekday in Ordinary Time
11:00 Wedding: Grazyna Dziadkowicz & Maciej Dlugopolski
3:00 Aniversario: Virginia Hernandez y Francisco
Hernandez

Edward Zalesiak (Fran)
†Lavern Bielewka (Mr. Bielewka)
†Bernadine Jaramillo (husband)
W intencjach próśb i podziekowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

October 30,Sunday Thirty-First Sunday in Ordinary Time
8:30 †Helen & Edward Natonski (son Lawry)
†William Porcelli (Barbara & John Kulaga)
9:00 Różaniec
10:00 O Bożą pomoc w trudnej sprawie dla Stanisławy
†Irena Cebula (Cebula family)
12:00 Por los feligreses
4:00 Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, October 29
5:00 Don Rutkowski, John Stenson
Sunday, October 30
8:30 Michele Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:00 Krzysztof Zborowski, A. Szudzinski
12:00 Tania Altamirano, Roberto Pasillas,
Esteban Gutierrez
4:00 Humberto Tellez, Martha Brito
Victor Ibarra
Eucharistic Minister
Saturday, October 29
5:00 Jean Yunker, Larry Napoletano
Sunday, October 30
8:30 Ed Hennessy, John Kulaga
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Ruth Trujillo, Francisco Uribe
Marisol Ortiz, Javier Hernandez
4:00 Lucila Corral, Lucy Gamino
Enrique Garcia

We welcome in Baptism:
Marvin Yael Hernandez-Bonilla
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
lll. Grazyna Dziadkowicz & Maciej Dlugopolski

Eternal rest………………
Frank Czarnecki
May God Who called you, take you home!
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HAPPY BIRTHDAY, FR. RADEK!
Our pastor, Fr. Radek Jaszczuk is celebrating his “?” birthday on Tuesday, October
25th. Please remember his intentions in your
prayers on Sunday so that he will receive the
strength, health, and blessings he needs to
continue his hard and dedicated work to lead
our parish into the future! Happy Birthday,
Fr. Radek—May God always bless you and THANK YOU
for all you do for our parish!
The Oktoberfest Committee thanks everyone
who worked and participated to make this
year’s event fun and successful event. Special
thanks go to the following:
Terry and Tom Hageman, ticket sellers
To Connie and Vick Cwiok, Angie, Anna,
Danuta, Mike Zaworski, and Wojciech, kitchen workers.
To Marie Gabriel, Bernice Arway, Martha Stolarski, Ceil
Kandl, Bob Krolak, and Marie Jardine, bingo workers.
To Andy, Frank, and Czeslaw, beer sellers
Carmen Castaneda and her family, corn and soda sellers
Jackie Wilson, Eric Batrez, & Arthur Wieckiewicz, games
Annie Cooney & Rudy Ludvik, wheel & raffle
Raul Ramos and his family, raquero
Robert, our great DJ
Thanks to all who donated food, beer and music. Our sincere
apologies if we missed anyone.
Our profit from this event was $3,005.09.
Your committee: Rick Wojkovich, Alicia Krzak, Jan & Walt
Lukitsh, Irene Saldana, Mary Warchol & Terry Zaworski
Have You Ever Thought About
Being a Priest, Religious, or Deacon?
Today Jesus reminds us of the
two greatest commandments, to
love God with all our hearts, soul, and mind and to love our
neighbors as ourselves. What greater way to show our love than
in priestly or religious life? For more info about priesthood contact Fr. Brian Welter at 312-534-8298 or at bwelter@archchicago.org . Check out www.ChicagoPriest.com. For
info on religious life contact Sr. Elyse Ramirez, OP at 312-5345240 or eramirez@archchicago.org, and for the Permanent Diaconate program contact Deacon Bob Puhala at 847-837-4562
or bpuhala@usml.edu.

Our next CCD class will be on Saturday, October 29, from 8:00 A.M to 10:00 A.M.
If you wish to remember the deceased members
of your family and your friends on ALL SOULS
DAY place their names in the envelopes found at
all entrances of the church and return in the Sunday collection baskets.
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5:00 PM

$316.00

6:30 PM

$67.00

8:30AM

$1,098.00

10:00AM

$1,254.00

12:00PM

$1,448.00

4:00PM

$589.00

TOTAL

$ 4,772.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 10/16/2011: ……………………………..………$ 360.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$157,874
Donations,
$35,722

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
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Changes in the People's Parts
Concluding Rites
After the Priest has recited or sung the Prayer after Communion, we arrive at the Concluding Rites. For the last time during
the Mass, the Priest says, “The Lord be with you,” and we respond, “And with your spirit.”
Then comes the final blessing (sometimes preceded by a prayer
or three-fold solemn blessing on special occasions, or by the
pontifical blessing if a Bishop is celebrant): “May almighty God
bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.”
Following our response of “Amen” to the final blessing, Mass is
concluded with the dismissal, said or sung by the Priest (or a
Deacon, if one is present). With the new Missal, our three current dismissal formulas will be replaced by four options.
The first corresponds to the actual Latin dismissal, which is familiar to many: “Ite, missa est.” In fact, this is where the word
“Mass” comes from - “missa est” - which at its most fundamental
level means “it is sent” or “it is the dismissal.” More than a mere
declaration that it is time to leave, this has the function of emphasizing our Christian call to “mission” (a word with the same
Latin origins).
Pope Benedict XVI spoke of this in Sacramentum Caritatis, the
Apostolic Exhortation he released in 2007 as a follow-up to the
2005 Synod of Bishops on the Holy Eucharist. He said our participation in the Eucharistic Liturgy should translate into a life in
imitation of Christ, such that from the Sacred Liturgy should
spring forth the “missionary nature of the Church.” He wrote
that it would be helpful to “provide new texts” for the final blessing “in order to make this connection clear” (no. 51). Therefore,
the Holy Father himself selected the three other dismissal formulas that we shall receive, and they were added to the Latin
text of the Missal.
Our response at the dismissal remains the same: “Thanks be to
God.” What else can we do except give thanks to God? He has
provided us with an inestimable gift in the Holy Mass, and a
means by which He draws us and the entire world into closer
communion with Him.
Changes in the Priest’s Parts
Prayers at the Preparation of the Gifts
The Liturgy of the Eucharist begins with the preparation of the
gifts. When the bread and wine are placed upon the altar and
raised by the Priest as an offering to God, we often hear two
prayers spoken aloud over each element (they can also be spoken quietly by the Priest).

The current versions of these two prayers are very familiar,
so it is easy to see that the differences are relatively minor.
The first is spoken when the Priest lifts the paten (the sacred
vessel that holds the unleavened bread), and second is said
at the lifting of the chalice.
The prayers accompanying the offering of the bread and
wine are very important, because they express the sacramental reality of the Sacred Liturgy. Through our human
work amidst creation, we offer back to God what is already
His (the new translation highlights that we first “received”
these gifts from Him), and He brings it to its heavenly fulfillment. In an overarching sense, this applies to our entire
Christian lives on earth. Just as the bread and wine become
Christ’s Body and Blood, we look forward to our resurrection
in glorified bodies (as we profess in the Creed), and also to
the perfection of all creation in the heavenly Jerusalem.
The people’s response to both prayers remains, “Blessed be
God for ever” (a phrase that is actually a traditional introduction for Jewish prayers).
The entire preceding exchange during the preparation of the
gifts bears similarity to prayers found in an episode from the
Book of Daniel, when Shadrach, Meshach, and Abednego
are cast into a fiery furnace for refusing to worship an idol
created by King Nebuchadnezzar. Abednego (also known
as Azariah) utters a prayer from within the furnace that begins, “Blessed are you, and praiseworthy, O Lord, the God of
our fathers, and glorious forever is your name” (Dan 3:26).
And as the three men are kept safe by an Angel while in the
furnace, they sing a litany of praise, wherein they repeatedly
bless the Lord and extol His name “above all forever.”
After offering the bread and wine, the Priest then quietly recites, “With humble spirit and contrite heart…” More than a
simple rearranging of the current translation, the new text is
a much clearer allusion to a portion of the same prayer spoken by Abednego in the furnace: “But with contrite heart and
humble spirit let us be received; as though it were holocausts
of rams and bullocks, or thousands of fat lambs, so let our
sacrifice be in your presence today as we follow you unreservedly; for those who trust in you cannot be put to
shame” (Dan 3:39-40). This also recalls Psalm 51 (50),
which affirms that the Lord desires a humble heart over burnt
sacrifices.
Afterwards comes the washing of the Priest’s hands, accompanied by another quiet prayer whereby the Priest seeks
purity.

Anuncios Parroquiales
XXX Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús
habla hecho callar a los saduceos, formaron
grupo, y uno de ellos, que era experto en la
Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de
la Ley? Él le dijo:--“Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo
tu ser." Este mandamiento es el principal y
primero. El segundo es semejante a él:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos
dos mandamientos sostienen la Ley entera y los
profetas.
Mt 22, 34-40
FELIZ CUMPLEAÑOS
Nuestro Párroco, Padre Radek Jaszczuk
celebra sus cumpleaños este martes 25
de Octubre de 2010. Encomendemos a
Padre Radek en nuestras oraciones y no
nos olvidemos de felicitarlo en este día.

Baile de Otoño
El Comité Guadalupano les invita a Baile
de Otoño, Sábado 19 de Noviembre en el
Centro Social, 5000 W 31st. Cicero, IL de
7:00 pm. a 12:00 am. Puertas abren a las
6:45 pm. Amenizando, DJ Transkar, La
Encantadora Banda Karembe, Grupo los Dinosaurios, y la
presentación de un grupo sorpresa.
Adultos - $15 por adelantado y $20 en la puerta
los niños de 12 a 15 años pagaran medio boleto.
No niños menores de 11 a 3 años en el área
de baile. Habrá cuidado de niños, $2.00 por
un niño.
Fondos recaudados para las Festividades
Guadalupanas.
Tardes de Cine
El grupo de jóvenes (Amigos de Cristo) los invita a que nos acompañen junto con sus familias a disfrutar de películas familiares
cada domingo a partir del 30 de Octubre a las
5:30pm en el:
Centro Social
5000 W 31 St.
Cicero,Il 60804.
Se venderán snacks!

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.

23 de Octubre de 2011
¡VIVA! Programa después de la escuela
5310 W. 24th Place Cicero, IL. 60804
708-652-2821
viva@maryqueenofheaven.com
Ofrecemos Ayuda con la tarea, lectura, Matemáticas, Almuerzo,
Salud y Nutrición, Música, Paseos y Mucho Más.
Los horarios del programa son:
Lunes,martes, miércoles y jueves
3pm– 6pm
Programa después de escuela para estudiantes en
cuarto, quinto y sexto
Inscripciones el Lunes a jueves
3:00pm hasta las 5:30pm
En este momento estamos necesitando un profesor de música,
si usted desea mas información favor de llamar al 708-6528221
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”
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.

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
El día de los Muertos se acerca y
con estas festividades los recuerdos
de nuestros seres queridos. Les
damos la sugerencia que al final de
esta Misa tomen un sobre los cuales están localizados 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.

Ogłoszenia Parafialne
XXX Niedziela Zwykła
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął
usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich,
uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest
największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją
duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy.
Mt 22, 34-40
100 Lat 100 Lat!
W ten wtorek 25 października obchodzi swoje urodziny nasz Proboszcz O. dr. Radek Jaszczuk. Życzymy wszystkiego najlepszego,
Bożego błogosławieństwa zdrowia,
wszelkiej pomyślności a Matka Boża Częstochowska niech wyprasza liczne łaski potrzebne
do życia zakonnego i kapłańskiego.
Szczęść Boże
Zapraszamy również wszystkie dzieci lubiące śpiewać na próby naszego chórku dziecięcego, które odbywają się w każdy wtorek
o godzinie 6:00 wieczorem w Sali Ks. Makucha. Próby prowadzi nasz dyrektor muzyczny doświadczony w pracy z dziećmi Pan
Witold Socha. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy.
28 października
Święci Apostołowie Szymon
i Juda Tadeusz
Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów
Pana Jezusa. Jest on chyba
najmniej znanym spośród nich.
Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i
Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk
3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był młodym
panem, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak
w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", gdyż
tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje
Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6,
15). Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że
Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zacho-
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wywaniu prawa mojżeszowego i zwyczaju narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci" Chrystusa, czyli Jego bratanków lub siostrzeńców (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Łk
6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według
Ewangelii św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt
13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe
wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów:
Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Jako krewny Pana Jezusa miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym
jako trzeci biskup. Miał ponieść tam śmierć za cesarza
Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.
W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego
atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła
(drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.
O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny" (Mt 10, 3; Mk 3, 18).
Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był
bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55).
Dlatego bywa nazywany również Juda Jakubowy (Łk 6,
16; Dz 1, 13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim
inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także
przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz leb znaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei,
które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu
apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona
uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a
nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że
św. Juda, przystępując do grona apostołów, kierował
się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie
kariery.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII
w. w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych
krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od
spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci,
połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i
personelu medycznego.
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w
długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym
płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa według podania jako krewny Jezusa miał być do Niego
bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka,
kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki,
którymi został zabity, topór.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

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

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.

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

Październikowy Różaniec
Jak zawsze w październiku, w naszym kościele pól godziny przed niedzielna msza
świętą (9.30 A.M) będziemy odmawiać
modlitwę różańcową. Zapraszamy do uczestniczenia
w naszym nabożeństwie!

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

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.

