St. Mary of 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 Thursday - 9:00 AM to 5:00 PM; Friday - 10:30 AM to 6:30 PM

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
January 22nd, 2012
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish),
12:30 PM & 4:00 PM (Spanish)
Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)
First Fridays
7:00 PM (Polish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Confessions:

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

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

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

Wednesday
7:00 – 7:40 PM (Spanish)
Sunday
10:00 – 10:30 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
8:00-8:10 AM Adoration (English)

Bulletin Editor, Ext 20
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)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at
Every Saturdays
once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
Every Fourth Saturday
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)
by calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

January 22, Sunday, Third Sunday in Ordinary Time
8:30 †Dolores Presley (Mary Warchol)
†Anna Kubistol (Roseann Jaworski, daughter)
10:30 O zdrowie i Boże bł. dla Nicole Chowaniec z okazji
urodzin
O zdrowie i Boże bł. dla Wiktorii Anny Chowaniec z okazji
chrztu św.
Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane za przyczyną
Jezusa, Maryi i św. Józefa, prosząc także o
dalszą opiekę nade mną, o szczęśliwą operację,
oraz przebłaganie za grzechy moje (służebnica)
†Henryk Grześnikowski (4-a rocz. śm.)
†Wojciech, Wanda, Janina Zając
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Genowefa Pietraszaewska (19-a rocz. śm.)
12:30 †Alicia Agudo, (1er aniversario luctuoso, familia Ibarra
Agudo)
4:00 Bendicion en su Aniversario 21 de Leopoldo y Ana
Macias
Presentacion de 3 años de Alexis Gutierrez (sus padres)
January 23, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Przebłagalna (mama)
8:15 †Nadzieja Godun (son)
January 24, Tuesday, Saint Francis de Sales, Bishop and Doctor of
the Church
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
January 25, Wednesday, The Conversion of Saint Paul the Apostle
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
January 26, Thursday, Saints Timothy and Titus, Bishops
7:30 Przebłagalna (mama)
8:15 Por los feligreses
January 27, Friday, Saint Angela Merici, virgin
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
January 28, Saturday, Saint Thomas Aquinas, Priest and Doctor of
the Church
5:00 †Dolores Presley (Dorothy Honek)
†Lavern Bieluwka (Mrs. Stolarski)
†Ginny Mazurkiewicz - Dowling (Walkowiak Family)
6:30 W intencjach próśb i podziekowań do M. B. Nieustającej
Pomocy

Iskierki Parafialne
January 29, Sunday, Fourth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Dolores Presley (Cecilia Kandl)
†Mike and Anne Vavrek (family)
10:30 Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane za przyczyną
Jezusa, Maryi i św. Józefa, prosząc także o
dalszą opiekę nade mną, o szczęśliwą operację,
oraz przebłaganie za grzechy moje (służebnica)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
12:30 Por los feligreses
4:00 Presentacion de 3 Jenifer Duarte (Padres, Homero y
Araceli Duarte)
†Merardo Gomez de la Cruz (familia)

Our Mass intentions Book for the year
2012 is now open, if you wish to request a
mass for a deceased member or a blessing
or to ask for the health of a love one or
friend, you may do so at the rectory. We
are open Monday—Thursday from 9 AM to 5 PM and Fridays
from 10:30 AM to 6:30 PM. A SMALL DONATION OF $10
PER INTENTION IS REQUIRED.

Lector Schedule
Saturday, January 28
5:00 Don Rutkowski, John Stenson
Sunday, January 29
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:30 Krzysztof Zborowski, A. Szudzinski
12:30 Tania Altamirano, Roberto Pasillas
Esteban Gutierrez
4:00 Humberto Tellez, Martha Brito
Victor Ibarra
Eucharistic Minister
Saturday, January 28
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, January 29
8:30 Ed Hennessy, John Kulaga
Myra Rodriguez
10:30 Waldemar Lipka, Rafal Bielobradek
Jan Maciej Radomyski
12:30 Ruth Trujillo, Francisco Uribe
Marisol Ortiz, Javier Hernandez
4:00 Lucila Corra, Lucy Gamiño
Enrique Garcia

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
l. Kristin Skryd & Ryan Scupin

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection January 15, 2012
Jan. 14

5:00PM

$406.00

6:30PM

56.00

8:30AM

1,456.00

The next Religious Education
(CCD) class will be held on Saturday morning, February
4, 2012

10:00AM

1,599.00

12:00PM

1,650.00

Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement of
your yearly donations to the parish, please
call the rectory office (708) 652-0948, Ext. 20
between the hours of 9am and 5pm—Monday
through Friday. The receptionist will prepare
the statement so that when you come to pick
it up it will be ready.

4:00PM

558.00

TOTAL

$5,725.00

Jan. 15

Every Wednesday, all of us have the opportunity to
worship our Lord Jesus Christ in the presence of
the Blessed Sacrament that is exposed on our altar
from 8:30AM to 7PM. One of the benefits of Eucharistic adoration is that you determine how to spend
your time with Jesus. You can just sit in the presence of our Lord, pray your rosary, read your Bible, or do some
other spiritual reading.
NUN RUN
FEBRUARY 3 & 4
What is a “Nun Run?” It is a 24+ hour experience during
which single women ages 18-40 are invited to spend time
with Sisters who are ministering in the Chicago area. At
each stop, enjoy the Sisters’ cooking as you learn first
hand how each Community is making a difference for the
people in the Chicago area and beyond. Transportation
provided. No fee for the weekend. The Nun Run is
scheduled for February 3-4, 2012. The event will begin
at 6:00 p.m. on Friday the 3rd and conclude at 8:30 p.m.
on Saturday the 4th. Contact Sr. Theresa Sullivan, DC at
812-963-7563 or email Theresa.Sullivan@doc-ecp.org to
receive a brochure and to register. Sponsored by the
Office for Religious/Chicago Archdiocesan Vocation Association (CAVA).
Called to Prayer
February 6
Are you a Single Young Adult Catholic wondering how
your life can respond to God’s call to be transformative
love in our world? You are invited to an evening of input,
prayer & discussion on being Called to Prayer, Monday
February 6, 2012, 7:30-9:00 p.m. at the Cenacle Retreat
Center, 513 West Fullerton Ave., Chicago, IL 60614. Free
evenings. RSVP online www.VocationsCAVA.org, e-mail
cava@archchicago.org. or call Sr. Elyse at 312-534-5240.

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
In memory of John E. Winn Sr. ………………..………$ 200.00
Thank you and may God reward your generosity!

Goal $193,596
Deficit,
$155,599
Donations,
$37,997

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
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Jesus Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels

Larry Napoletano
Bernice Nowicki
Stacia Pikul
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Stanley Tabor
Elizabeth Wambold
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Domingo Corral
Michalina Górka
Robert O’Connor

St. Mary’s Parish News
THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
Mark 1:14-20

Jesus calls the fishermen, Simon and Andrew, James and
John, to be his disciples.
Background on the Gospel Reading
Today we begin a continuous reading of Mark's Gospel that will
carry us through this segment of the liturgical season of Ordinary Time. Remember that in Cycle B of the Lectionary, most
of the Gospel readings are taken from the Gospel according to
Mark.
The Gospel of Mark does not begin with a narrative about Jesus' birth. Instead Mark begins by reporting on the preaching of
John the Baptist. John is described as the voice in the wilderness sent to prepare the way of the Lord. Immediately after
describing the work of John the Baptist, Mark reports on Jesus'
baptism and his temptation in the desert. Jesus' public ministry
begins after the arrest of John the Baptist. Mark wants his
readers to understand the important connection between the
end of the ministry of John the Baptist and the beginning of
Jesus' own ministry.
As we learn at the beginning of today's Gospel reading, Jesus
preaches the Kingdom of God in continuity with the preaching
of John the Baptist. Like John the Baptist, Jesus' pronouncement of the kingdom is a call to repentance. Yet Jesus' preaching is greater than John's. Jesus begins the time of fulfillment;
the Kingdom of God is already here. This will be demonstrated
again and again, both in Jesus' words and in the actions that
follow. Jesus' healings and forgiveness of sins are signs of the
Kingdom of God that he announces in his teaching.
In contrast to last week's Gospel, in Mark's Gospel Jesus takes
the initiative in calling his first disciples. As mentioned last
week, it was more typical of first-century rabbinical schools for
students to seek out rabbis, asking to be their disciples. In
Mark's Gospel, Jesus breaks with this tradition and invites his
disciples to learn from him. Jesus is said to have first called
four fishermen—Simon, Andrew, James, and John. Simon and
Andrew are brothers. Jesus promises that he will make them
“fishers of men.” James and John are also brothers. Mark does
not report Jesus' words of invitation to them, but he does report
that they left their fishing immediately; their father, Zebedee,
was left behind in the boat.
Mark's Gospel is told with a great sense of urgency and immediacy. Jesus is a person of action, and events occur in rapid
succession. We see this in today's Gospel. Time is of the essence; the fishermen immediately put aside their livelihood to
become Jesus' disciples. The Kingdom of God is here and
now. The time of fulfillment is at hand. How might our lives be
different if we more fully shared this sense of the immediacy of
God's kingdom?

January 22, 2012
Multimedia Youth Arts Contest
Now through March 15
The Catholic Campaign for Human Development is sponsoring
an art contest for students in
grades 7-12. The challenge is to
create art about the Catholic response to poverty.
Complete contest details, including information on
poverty, are available on the CCHD website at http://
www.archchicago.org/cchd/
2012 ARCHDIOCESAN ANNUAL CATHOLIC APPEAL CONTINUES
“Be Imitators of Christ!”
Thank you to all who have responded to the mailing
from Cardinal George. We are still two weeks away
from the in-pew request. If you received the mailing
and have not responded, please take advantage of this
time to do so.
In addition to providing for ministries and services
throughout the Archdiocese, the Appeal also funds
services that are of great help to other ministries here
in our parish. For example, Appeal funds support (IT
IS VERY IMPORTANT TO INSERT SOME OF
THE MINISTRIES IN YOUR PARISH THAT RECEIVE TRAINING OR OTHER FORMS OF SUPPORT FROM THE ARCHDIOCESE– see the list in
the manual or on the website).
This year, the theme of the Appeal is: “Be Imitators of
Christ”. We are all challenged to try to live our lives
using the life of Christ as an example. Christ gave us
the path to eternal life. His love for each of us cannot
be taken lightly.
As we contemplate His gifts to us, we should also reflect on our gratitude for these gifts. Your financial
support for the work our parish, of our Archdiocese
and of the Church throughout the world is, in fact, one
way to express this gratitude. Please give generously
to the 2012 Annual Catholic Appeal.
If you wish to reserved the date for your
wedding for the year 2012 you can do it
now. Our 2012 book is now open, contact the parish secretary to request more
information at 708-652-0948 ext. 20

Anuncios Parroquiales
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III Domingo del Tiempo Ordinario

La Conversión del Pablo (25 de Enero)

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el
plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el
Evangelio. Pasando junto al lado de Galilea, vio a Simón y
a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban
echando el copo en el lago. Jesús les dijo: Venid conmigo
y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron
a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se
marcharon con él.
Mc 1, 14-20
Clases de Religión (Catecismo) (CCD)
2011-2012
Nuestra próxima clase de catecismo será el día sábado, 4
de Febrero de 2012, a partir de las 8:00 a.m

Baile de San Valentín
Febrero 11, 2012
7:00 PM to 12:00 AM
Centro Social de Sta. Maria de Czestochowa
5000 W 31st St. Cicero, IL
Contaremos Con la participación de los grupos:
Avante Grupo Internacional
Karetes de Linares
Tanango Band
Por Adelantado
Adultos y jóvenes - $15
Niños de 12 a 15 años - $7
En la Puerta
Adultos y jóvenes —$20
Niños de 12-15 $11
(No niños menores de 12 años)
(Habrá cuidado de niños desde 2 a 11 años $2.00 por niño)
Se venderán antojitos Mexicanos
Benéfico para la Iglesia de Sta. María de Czestochowa
(Reserva su mesa antes del 9 de febrero, por solo $10)
BODAS Y QUINCEAÑERAS
Si tienes planeado celebrar tu
boda o celebrar tus XV años durante este 2012, ya puedes hacer
la reservación de la fecha (mínimo
seis meses de anticipo), para mas información favor de llamar
al (708)652-0948 ext. 20.

Saulo, nacido en Tarso, hebreo, fariseo
rigorista, bien formado a los pies de Gamaliel, muy apasionado, ya había tomado parte en la lapidación del diácono
Esteban, guardando los vestidos de los
verdugos "para tirar piedras con las manos de todos", como interpreta agudamente San Agustín. De
espíritu violento, se adiestraba como buen cazador para cazar
su presa. Con ardor indomable perseguía a los discípulos de
Jesús. Pero Saulo cree perseguir, y es él el perseguido.
Thompson, en El mastín del cielo, nos presenta a Dios como
infatigable cazador de almas. Y cazará a Saulo. "Cuando Jesús se evade del grupo de sus discípulos, dice Mauriac, sube
al cielo y se disuelve en la luz, no se trata de una partida definitiva. Ya se ha emboscado en el recodo del camino que va
de Jerusalén a Damasco, y acecha a Saulo, su perseguidor
bienamado. A partir de entonces, en el destino de todo hombre existirá ese mismo Dios al acecho". Mientras Saulo iba a
Damasco en persecución de los discípulos de Jesús, una voz
le envolvió, cayó en tierra y oyó la voz de Jesús: Saulo, Saulo
¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Jesús le respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues.
¿Y qué debo hacer, Señor? Pocas veces un diálogo tan breve
ha transformado tanto la vida de una persona. Cuando Saulo
se levantó estaba ciego, pero en su alma brillaba ya la luz de
Cristo. "El vaso de ignominia se había convertido en vaso de
elección", el perseguidor en apóstol, el Apóstol por antonomasia. Desde ahora "el camino de Damasco, la caída del caballo", quedarán como símbolo de toda conversión. Quizá
nunca un suceso humano tuvo resultados tan fulgurantes.
Quedaba el hombre con sus arrebatos, impetuoso y rápido,
pero sus ideales estaban en el polo opuesto al de antes de su
conversión. San Pablo será ahora como un fariseo al revés.
Antes, sólo la Ley. En adelante únicamente Cristo será el
centro de su vida. La caída del caballo representa para Pablo
un auténtico punto sin retorno. "Todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por pérdida comparado con Cristo. Todo lo
tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Sólo una cosa me
interesa: olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que
está delante, corro hacia la meta, hacia el galardón de Dios,
en Cristo Jesús". Pablo es llamado "el Primero después del
único". La vocación de Pablo es un caso singular. Es un llamamiento personal de Cristo. Pero no quita valor al seguimiento de Pablo. En el Evangelio hay otros llamamientos
personales del Señor, como el del joven rico y el de Judas
Iscariote, que no le siguieron o no perseveraron. "Dios es un
gran cazador y quiere tener por presa a los más fuertes" (Holzner). Pablo se rindió: "He sido cazado por Cristo
Jesús". Pero pudo haberse rebelado. Normalmente los llamamientos del Señor son mucho más sencillos, menos espectaculares. No suelen llegar en medio del huracán y la tormenta,
sino sostenidos por la suave brisa, por el aura tenue de los
acontecimientos ordinarios de la vida, Todos tenemos nuestro
camino de Damasco. A cada uno nos acecha el Señor en el
recodo más inesperado del camino.

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Zwykła
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i
brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus
rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że
się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana,
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz
ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli
za Nim.
Mk 1,14-2
28 stycznia—Święty Tomasz z Akwinu,
prezbiter i doktor Kościoła
Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, rycerz
Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat,
rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa
na Monte Cassino. Opatrzność wszakże miała inne
zamiary wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych
przyczyn opuścił on klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na
tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym
przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat.
Spotkało się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie
z dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję;
bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu
dominikanów "wybiła z głowy". Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248
do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony
dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260). Tam przyjął święcenia kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali Tomasza do Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykładał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał wszystkich jasnością
wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem
je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.
Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po siedmiu latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W
latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W latach 1267-1268 przebywał w
Viterbo jako kaznodzieja papieski.
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego
czołowego teologa do Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do
Włoch i wykładał na uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym
samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował
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teologiczne studium generale dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na
miejsce tychże studiów Neapol.
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat,
po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w
Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku
1969 doroczną pamiątkę św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7
marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak zawsze w Wielkim
Poście. Dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego
przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia - dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 r.
Wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim
jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego
wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu
prawdy, którą należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym.
Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy.
Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym
sposobem bycia.
Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek
niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością.
Powiedziano o nim, że "między uczonymi był największym świętym, a
między świętymi największym uczonym". W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany
tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli
chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł
napisać dziesiątki tomów. Zadziwia przy tym uniwersalizm podejmowanych zagadnień i głębia ich wyjaśnień. Wyróżniał się umysłem nie
tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się
dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa
contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie
dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra Lombarda, Summa
teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Zadziwia w nich uniwersalizm podejmowanych zagadnień, głębia i prostota
wyjaśnień, błyskotliwość myśli. Szczególną czcią Tomasz otaczał
Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii,
co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął
synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun
podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18
lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku
piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go
4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.
W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są:
anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią,
księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro
pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską
inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.

Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać
informację o ofiarach złożonych w roku 2011 na
naszą parafię, w ten sposób będzie można odpisać
tę kwotę od podatku.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Nawrócenie św. Pawła, Apostoła - 25 stycznia
Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z
żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami,
którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo
rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później
przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był uczniem
Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając
około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą
Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana.
Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. U bram
miasta olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" - "Kto jesteś, Panie?" - powiedział. A On: "Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić" (Dz
9, 3-6).
Po nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest
i zmienił imię na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr-

Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: FilippiTesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem;
trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do
gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.
W Palestynie Paweł został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei.
Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do
Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie.
Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku
- 67 - co św. Piotr. W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła
złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za
Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza,
Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu.
Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

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.

