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

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
January 29th, 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 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)
O Boże bł. i opiekę M. B. Nieustającej Pomocy dla Romana z
okazji urodzin (mama)
O zdrowie i Boże bl. Dla Elżbiety Chowaniec z okazji urodzin
O Boże bł. dla Jana Kulak
For the heath of Rosalia Gutierrez (daughter)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Stefan Gwóźdź
†Jan Mrugała (rocz. śm., Krystyna Tara)
†Rozalia Mrugała (zmarla 23 grudnia 2011, Anna Czaja)
12:30
†Filomena Hernandez Uribe (hijo, Enrique Gutierrez y familia)
†Jose y Anita Rivera (familia)
†Jesus y Celia Gamboa (familia)
†Amparo Avila Cazares (familia)
4:00
Presentación de 3 Jenifer Duarte (Padres, Homero y Araceli
Duarte)
†Merardo Gomez de la Cruz (familia)
†Raymundo Lara y Julia Aguilar (nieto, Miguel Zuñiga)
†Maria Arroyo de Centeno y Teresa Centeno Arroyo (Ruben
Centeno)
January 30, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30
†Cecilia, John & Edward Beckman (family)
8:15
Por los feligreses
January 31, Tuesday, Saint John Bosco, Priest
7:30
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15
Por los feligreses
February 1, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00
†Franciszek Puchomirski (Greg 1)
8:30
Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM
El Circulo de Oración
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
February 2, Thursday, The Presentation of the Lord
7:30
†John E. Kociolko (son)
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 2)
6:30
O Boże bł. dla O. Waldemara z okazji 25 rocznicy ślubów
zakonnych.
8:00
Spanish Mass
February 3, First Friday, Saint Blaise, Bishop and Martyr; Saint Ansgar,
Bishop
7:30
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 3)
7PM
Polsih Mass

Iskierki Parafialne
February 4, First Saturday, Weekday in Ordinary Time
8:00
†Franciszek Puchomirski (Greg 4)
5:00
†Lavern Bieluwka (Larry Natorski)
†John Paida (Paida family)
†Deceased members of the Mizura and Magiera families
(family)
†John Haikes (family)
†Linda Zajac (family)
6:30
W intencjach próśb i podziekowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
February , Sunday, Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the living and deceased members of the Rosary
Confraternity
†Harry Jaworski (wife, Roseanne)
†Mariana Guzman (husband)
10:30
O Boże bł. dla O. Mariana Furcy z okazji urodzin
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)
For the heath of Rosalia Gutierrez (daughter)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa Różańcowego
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Józef i Anna Obrochta
†Wojciech Zając (18-a rocz. śm.)
12:30
†Alfredo Gonzalez (familia Gonzalez)
4:00
Bendiciones para la familia Centeno Robles (Ruben Centeno)
†Manuel Zuñiga y Josefina Melgoza (nieto, Manuel Zuñiga)

Lector Schedule
Saturday, February 4
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, February 5
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:30 Arek Topor, Alicja Krzak
12:30 Beatriz Ibarra, Francisco Uribe
Tania Altamirano
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia

Eucharistic Minister
Saturday, February 4
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, February 5
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Waldemar Lipka, Rafal Bielobradek
Jan Maciej Radomyski
12:30 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Lucila Corral, Maria Clara Ibarra
Martha Tamayo
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
ll. Kristin Skryd & Ryan Scupin

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection January 22, 2012
Jan. 21
Jan. 22
INSTALLATION
of Fr. Waldemar Wieladek as pastor
by Most Reverent John R. Manz
Auxiliary Bishop of Chicago
We would like to invite everyone to attend
the 5:00 P.M. Mass on Saturday, February
18th, 2012, to celebrate the installation of Fr. Waldemar as
Pastor of St. Mary of Czestochowa Parish.
Participating during this Mass would be a symbolic way for us as a church to get behind our new Pastor,
Fr. Waldemar, and say, "we are going to follow your leadership."
Lets bring together our hearts and
prayers on this day to support Fr. Waldemar
on his new role as our Pastor.
After the Mass everyone is invited
to Makuch Hall for a small banquet in honor
of Fr. Waldemar.
The next Religious Education
(CCD) class will be held on Saturday morning, February 4, 2012. Students will meet in Church for 8:00 A.M.
Mass.
Students in the First Communion classes will
make their First Confession on February 4. Parents are
invited to Reconciliation service in Church at 9:00 A.M

FLEA MARKET
We will be having a Flea Market on Saturday,
March 10th, and Sunday, March 11th at the Social Center. If anyone has any new or used items
that they would like to donate, please bring them to the rectory. If you would like to donate something but cannot bring it
to the rectory, please call and we will arrange for someone to
pick up your donation.
If anyone is interested in renting space at the Flea
Market, please contact the secretary for a vendor form.
More information will be available in future bulletins.

We welcome in Baptism:
Victoria Anna Chowaniec
Eternal rest………………
Marcela Rybarska
May God Who called you, take you home!

5:00PM

$220.00

6:30PM

132.00

8:30AM

1,074.00

10:00AM

1,396.00

12:00PM

1,652.00

4:00PM

529.00

TOTAL

$5,003.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
In memory of Mary and Bruno Pruchniak………..………$ 200.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$155,399
Donations,
$38,197

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
Harriet Kurcab
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
Harriet Kurcab

St. Mary’s Parish News
FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Mark 1:21-28

Jesus heals a man with an unclean spirit and his fame spreads
throughout Galilee.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel continues our reading from Mark and describes
what some believe was likely to have been a typical day in Jesus'
ministry. Jesus and the disciples that chose to follow him in last
week's Gospel arrive at Capernaum, a small village on the Sea of
Galilee. Jesus teaches in the synagogue on the Sabbath. Mark
reports that the people respond to Jesus' teaching with astonishment, noting Jesus' authority and contrasting it with the scribes'.
Early in Mark's Gospel we already find evidence of the tension that
will manifest itself fully in Jerusalem.
After Jesus' preaching, an even more astonishing thing happens.
A man possessed with an unclean spirit calls out to Jesus. As we
see in this example and throughout Mark's Gospel, the spirits and
demons seem to know Jesus and are often fearful of him. In fact,
they seem to understand Jesus' identity better than his disciples.
As we will read again and again in Mark's Gospel, Jesus orders
the spirit to be quiet and drives the unclean spirit out of the man.
Jesus' ability to heal those possessed by demons is an indication
of his power over evil.
In the prescientific age of Jesus' time, all illnesses were understood to be manifestations of evil and sinfulness. Our modern understanding of illness is very different. Possession by unclean
spirits may have been a way to describe what we might call mental
illness today. It may have even been a way of describing certain
kinds of physical conditions. There is evidence that there were
many kinds of exorcists and healers in first-century Palestine. Jesus appears to be like these healers, but he heals with unique
authority and connects his healing activities with the words of his
preaching.
We are missing the point that Mark is trying to make in this Gospel, however, if we try to explain away the healing work of Jesus.
The crowds see in Jesus' cure of the possessed man further affirmation of his authority. Jesus' power to heal gives greater credence to his teaching. Jesus impresses the crowds through his
words, which are manifested with power in his deeds. Mark's Gospel tells us that because of the authority with which he healed,
Jesus' fame spread throughout all of Galilee.

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/
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We would like to Congratulate Fr. Waldemar Wieladek, who will celebrate their 25th Anniversary of
Religious Life on this Thursday, February 2, 2012.
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
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.

St. Blase, Bishop and Martyr—Feast Day, February 2nd
St. Blase was a bishop in Armenia in the early fourth century.
Not much is known about him, but there are many legends and
stories that tell us what the times were like. It was a time of persecution for the Catholic Church. The Roman empire was trying
to get rid of the Christians. Many faithful were martyred because
they would not give up their love and faith in Jesus Christ.
Saint Blase received a message from God to go into the hills to
escape the persecution. The Roman governor sent men to find
him. While searching for St. Blase, the hunters discovered a cave
that was full of sick wild animals. There was St. Blase in the middle, healing the animals! They captured him and took him back to
the governor. On the way, St. Blase rescued a poor woman’s pig
from a wolf. Other stories say that he cured a boy who had a fish
bone stuck in his throat and was choking to death. It is because
of this miraculous healing that he is considered to be the patron
of throat ailments. After suffering various forms of torture, St.
Blase was beheaded. Seven women were martyred at the Same
time.
The blessing of throats will take place after the 5pm Mass on,
Feb. 4th and after all Sunday Masses on Feb. 5th in our church.

Through the intercession of St. Blase, bishop and martyr, may
God deliver you from every disease of the throat and from every
other illness; In the name of the Father and of the Son and of the
Holy Spirit. Amen

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
IV Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en
Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la
Sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su
enseñanza, porque no enseñaba como los letrados,
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se
puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé
quien eres: el Santo de Dios. Jesús le increpó:-- Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y,
dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con
autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les
manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera
de Galilea.
Mc 1, 21-28
La Fiesta de Presentación del Señor
El día Jueves 2 de Febrero de 2012 vamos a celebrar
la Misa en Español a horas 8:00 PM. Invitamos cordialmente y no se olviden traer las velas.

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.

29 de Enero de 2012
Mons. John R. Manz instalará a
P. Waldemar Wieladek
como Pastor
Invitamos a todos nuestros feligreses a
que atiendan a la Misa que se celebrara el
día sábado, 18 de Febrero del 2012 a las
5:00 P.M. por Mons. John R Manz, cual instalará a P.
Waldemar como Pastor de nuestra parroquia.
Es muy importante que participemos en esta
Misa, puesta que de manera simbólica estaremos dejando saber a nuestro Nuevo Párroco, que como comunidad de esta Iglesia estaremos detrás de el “para seguirlo
en su liderazgo”.
Unamos nuestros corazones y oraciones en este día para apoyar en su nueva
posición a P. Waldemar.
Después de la Misa todos están
invitados a pasar a Makuch Hall donde se
servirán refrigerios y seguiremos compartiendo con P. Waldemar.
Queremos felicitar a P. Waldemar Wieladek en su 25°
Aniversario de Vida Religiosa en la Congregación de
los Misioneros Redentoristas cual va a celebr Jueves, 2
de Febrero, 2012.
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 Los estudiantes se reuniran en la Iglesia para celebrar la Misa de 8:00
A.M.
Los estudiantes a recibir su Primera Comunion
este año estaran haciendo su Primera Confesion en Febrero
4. Los Padres estan invitados al servicio de Reconciliacion
en la Iglesia a las 9:00 A.M.
CONTINÚA LA CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL ARQUIDIOCESANA
2012
“¡Sean imitadores de Cristo!”
Gracias a todos los que han respondido a la carta del Cardenal George. Nos quedan dos semanas antes de la solicitud de promesas en
las bancas. Si han recibido el correo y no han respondido, por favor,
aprovechen este tiempo para hacerlo.
Además de proveer fondos para ministerios y servicios en toda la
Arquidiócesis, la Campaña también financia servicios que son de gran
ayuda a otros ministerios aquí en nuestra parroquia. Este año, el tema
de la Campaña es: “Sean imitadores de Cristo”. A todos se nos presenta el desafío de intentar vivir nuestras vidas teniendo la vida de
Cristo como un ejemplo. Cristo nos dio el camino a la vida eterna. Su
amor por cada uno de nosotros no puede tomarse a la ligera.
Al contemplar los dones que nos ha dado, debemos reflexionar también sobre nuestra gratitud por dichos dones. Su apoyo financiero a la
obra de nuestra parroquia, de nuestra Arquidiócesis y de la Iglesia en
todo el mundo es, de hecho, una forma de expresar esta gratitud. Por
favor, dé generosamente a la Campaña Católica Anual 2012.

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Zwykła
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł
do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,
a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest?
Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet
rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.
Mk 1,21-28
Masza święta w Ofiarowanie
Dnia 2 lutego we czwartek przypada Święto Ofiarowania
Jezusa w świątyni. Zapraszamy na Mszę świętą w języku
polskim o godzinie 6:30 PM. Nie zapomnijmy przynieść
świece (gromnice).
Ofiarowanie Pańskie - 2 lutego
Nazwa dzisiejszego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypa-pante oraz Heorte ton
Kataroin, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w
tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej, każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego dnia 40 po jego urodzeniu należało syna zanieść do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 sykłow. Równało się to zarobkowi 5 dni
pracy. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu
pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia
matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt
wielkie ubóstwo, to przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę,
świadczy, że byli bardzo ubodzy.
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania
przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego i
dlatego jeszcze dziś wolno śpiewać kolędy.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia

29 stycznia 2012 r.
Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w.,
a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później
pojawiło się również w Kościele Zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki
Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt
przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.
Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie
Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana
Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na
oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Według
podania procesja z zapalonymi świecami była znana w
Rzymie już w czasach papieża św. Gelezego w 492 r. Od
X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których
płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie
Panem wszystkich praw natury. Momentem najuroczystszym apoteozy Chrystusa jako światła, który oświeca narody, jest podniosły obrzęd Wigilii Paschalnej - poświęcenie paschału i przepiękny hymn Exultet.
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę,
która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która
nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś
wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły głównie drewniane
domostwa. Właśnie od nich miała strzec domy świeca
poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle
była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy
zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o
ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby
ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się
świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia.
Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam ChrystusaDziecię.
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje
życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w podczas naszej dzisiejszej modlitwy na Eucharystii.
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
Bp John R. Manz
Najlepsze życzenia dla O. Waldemara Wielądka z
uroczyście ogłosi
okazji 25-ej rocznicy ślubów zakonnych w ZgromaO. Waldemara Wielądka
dzeniu Misjonarzy Redemptorystów, którą będzie
Proboszczem
obchodził dnia 2 lutego 2012 roku. Szczęść Boże

Parafii M. B. Częstochowskiej

Zapraszamy wszystkich parafian i gości do
udziału we Mszy św o godzinie 5:00 PM w sobotę, 18
lutego 2012 roku której będzie przewodniczył biskup
pomocniczy John R. Manz i dokona instalacji O. Waldemara Wielądek na proboszcza Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Cicero.
Po Mszy św. zapraszamy wszystkich do
Makuch Hall na przyjęcie zorganizowane z
tej okazji.
Polecajmy w naszych modlitwach O. Waldemara i jego posługę opiece Matki Bożej
Częstochowskiej.

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.

