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

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
February 5th, 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

Iskierki Parafialne
8:15

†Nerio Antolino (hermana, Elda Castañeda)

February 10, Friday, Saint Scholastica, Virgin
7:30 †Mary and Raymond Matthis (daughter, Arlene)
8:15 †Franciszek Puchomirski (Greg 10)
February 05, 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)
O opiekę Matki Bożej dla Damiana podczas wykonywanej
służby wojskowej w Afganistanie.
For the heath of Rosalia Gutierrez (daughter)
O Boże bl. dla Dominika w dniu chrztu
O szczęśliwy przebieg operacji dla Katarzyny (mama)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Józef i Anna Obrochta
†Wojciech Zając (18-a rocz. śm.)
†Józefa Topora
†Kazimierz Maturski (9-a rocz. śm.)
†Agata i Franciszek Dziedzic
†Feliksy Byczuk (44-a rocz. śm., Anna)
†Stanisławy Prywata (42-a rocz. śm., Anna)
12:30 †Alfredo Gonzalez (familia Gonzalez)
†Maria de la Luz Rivas (familiars)
†Gildardo Navar (5º aniversario, familia)
†Roberto Navar (familia)
†Guadalupe Montenegro (familia)
4:00 Bendiciones para la familia Centeno Robles (Ruben
Centeno)
†Manuel Zuñiga y Josefina Melgoza (nieto, Miguel
Zuñiga)
February 6, Monday, Saint Paul Miki and Companions, Martyrs
7:30 †Franciszek Puchomirski (Greg 6)
8:15 Bendiciones en su cumpleaños al P. Marian Furca
February 7, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę (matka)
8:15 †Franciszek Puchomirski (Greg 7)
February 8, Wednesday, Saint Jerome Emiliani; Saint Josephine
Bakhita, Virgin
8:00 †Franciszek Puchomirski (Greg 8)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
February 9, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Franciszek Puchomirski (Greg 9)

February 11, Saturday, Our Lady of Lourdes
3:00
Wedding: Kristin Skryd and Ryan Scupin
5:00 †Ann Paida (Paida family)
6:30 W intencjach próśb i podziekowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
February 12, Sunday, Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
†Victor Cison (Helen Cison and family)
†Roman Wojcik (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)
For a good outcome on her surgery of Rosalia Gutierrez
(daughter)
12:30 Por los feligreses
4:00 †Dolores Lara y Rosa Maria Lara (Miguel Zuñiga)

Lector Schedule
Saturday, February 11
5:00 Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, February 12
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:30 Danuta Landt, Franciszek Banachowski
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, February 11
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, February 12
8:30
John Kulaga, Georgia Czarnecki
Myra Rodriguez
10:30
Waldemar Lipka, Rafal Bielobradek
Jan Maciej Radomyski
12:30
Myriam Campagne, Francisco Uribe
Linda Ramirez, Alejandra Baez
4:00
Lucy Gamiño, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez

Eternal rest………………
Lottie Olszewski
May God Who called you, take you home!
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
lll. Kristin Skryd & Ryan Scupin

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection January 29, 2012
Jan. 28
Jan. 29
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 18, 2012.

SACRAMENT MEETINGS FOR PARENTS
Parents of First Communion students must attend either of the
following two meetings:
Wednesday, February 08, 2012—6:30 PM in the School Hall—
information at this meeting will be presented in the English language.
Thursday, February 09, 2012—6:30 PM in the School Hall—
information at this meeting will be presented in the Spanish language.
Thursday, February 16, 2012—6:30 PM in the School Hall—a
mandatory meeting will be held for all children that will receive
the Sacrament of Confirmation.
Fr. Joseph Kraster, CSRS., Ph.D will lead our
Parish in an English Lenten Retreat. Evening
services—Saturday, March 3rd through Thursday, March 8th. The schedule will be as follow:
Saturday, March 3…………………….5:00 P.M
Sunday, March 4……………………...8:30 A.M
March 5th– March 8th………………..7:00 P.M
Everyone is invited to make a special effort to participate in the
Lenten Mission to nourish your faith and to come a better understanding of your relationship with the Lord Jesus.

5:00PM

$525.00

6:30PM

208.00

8:30AM

1,303.00

10:00AM

1,440.00

12:00PM

1,647.00

4:00PM

701.00

TOTAL

$5,824.00

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
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Mark 1:29-39

Jesus cures Simon's mother-in-law and many others as well.
Background on the Gospel Reading
Today we continue to read from Mark's Gospel, learning more
about the ministry of Jesus. Jesus cured Simon's mother-in-law,
and she immediately began to serve Jesus and his disciples. Jesus
also cured many others who were brought to him, healing their
illnesses and driving out demons. As we will see throughout Mark's
Gospel, Jesus did not permit the demons to speak because they
knew his identity and would have revealed it to those who were
present.
On the morning after this busy day, Jesus retreated in prayer, but
was pursued by Simon and others who brought news that many
people were looking for him. At this point in Mark's Gospel, we
begin to see a distinct role for the inner circle of Jesus' disciples—
they act as intermediaries between Jesus and the people. Jesus
reports to his disciples that they need to leave Capernaum to
preach in other places.
Today's Gospel completes a picture of Jesus' ministry: preaching,
curing the sick, driving out demons, and then moving on to continue this work in another place. Mark's Gospel tells us that Jesus
did this throughout Galilee.
Jesus' compassion and healing of the sick is a sign of the Kingdom
of God. The Church continues to extend Christ's healing presence
to others in its ministry to the sick. In the Sacrament of the Anointing of the Sick, the Church prays for spiritual and physical healing,
forgiveness of sins, and comfort for those who are suffering from
illness.
In today's Gospel we also notice the importance of prayer in Jesus'
daily life. Jesus rose early in the morning, removed himself from
the crowds, and went to a deserted place to pray. When the disciples found him, he told them that it was time to move on. We believe that in his prayers Jesus found guidance and direction from
God. We also bring our decision-making to God in prayer, asking
for his guidance and direction in our lives.

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.

February 5, 2012
Our Lady of Lourdes Feast day
February 11
Each year over 2 million people make
their way through the mountainous
country of southeastern France to
Lourdes. They come seeking cures,
hoping to find answers, believing, and
praying. At Lourdes, people recall the
Lady dressed in white, with a blue
sash, yellow roses at her feet, and a
Rosary on her arm—the Blessed Virgin Mary.
On February 11, 1858, Mary appeared to 14-year-old Bernadette Soubirous. This was the first of 18 visits, many of
them with 20,000 people present. When Bernadette asked
the Lady’s identity, she replied, “I am the Immaculate
Conception.” Just four years earlier, the pope had proclaimed it a dogma that Mary was conceived immaculate
without original sin. The Blessed Virgin, through Bernadette, had come to call sinners to a change of heart. Her
message was a request for prayer and penance. She also
instructed Bernadette to tell the priests that a chapel was to
be built on the site and processions held.
On February 25, 1858, the Lady told Bernadette to dig in
the dirt and drink of the stream. Bernadette began to dig,
and after several attempts she was able to find the water to
drink. The water continued to flow from where she had
dug with her hands until it was producing over 32,000 gallons of water a day—as it still does. There have been over
5,000 cures recorded but less than 100 of them have been
declared miraculous by the Church. Most of these have
taken place during the blessing with the Blessed Sacrament.
Today we celebrate the feast of Our Lady of Lourdes. We
may never travel to Lourdes and join in the processions,
but we can know always that we have a Mother to help us
and lead us to her Son, Jesus. And so we pray to her:
Grant us, O merciful God, protection in
our weakness,
that we, who keep the Memorial of the
Immaculate Mother of God,
may, with the help of her intercession,
rise up from our iniquities.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
Who lives and reigns with you in the unity
of the Holy Spirit,
One God, for ever and ever.
(Collect Prayer from the feast of Our Lady of Lourdes)

A Neighborhood Watch meeting will be held on Tuesday,
February 21, 2012 at Woodbine School. The meeting will
begin at 6:30pm. Issues concerning our neighborhood will
be discussed.

Anuncios Parroquiales
V Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, al salir Jesús de la Sinagoga, fue con
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron.
Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le
pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer,
cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y
poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta.
Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó
a muchos demonios; y como los demonios lo conocían
no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se
marcho al descampado y allí se puso a orar. Simón y
sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:
Todo el mundo te busca. Él les respondió: Vayámonos
a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios.
Mc 1, 29-39

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
Los Internacionales Cadetes 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
(Los niños menores de 12 años no seran permitidos en el
area de baile)
(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)

Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 2011-2012
Nuestra próxima clase de catecismo será el día sábado, 18 de Febrero de 2012, a partir de las 8:00 a.m
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.

05 de Febrero 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.
ORACIÓN A NTRA. SRA. DE LOURDES
Dóciles a la invitación de tu voz maternal, oh
Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a
tus pies en la humilde gruta donde aparecisteis para indicar a los extraviados el camino
de la oración y penitencia, dispensando a
los que sufren las gracias y prodigios de tu
soberana bondad.
Recibid, oh reina compasiva, las alabanzas
y súplicas que pueblos y naciones, unidos
en la angustia y la amargura, elevan confiados a Ti.
¡Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas
del error con la luz de la fe! ¡Oh mística rosa, socorre las almas
abatidas, con el celeste perfume de la esperanza! ¡Oh fuente inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos, con
la ola de la divina caridad!
Haz que nosotros tus hijos, confortados por Ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a
tu dulce Jesús, y merezcamos los goces eternos junto a Ti. Amén.
Oración compuesta por Pío XII

TIANGUIS “FLEA MARKET”
El sábado, Marzo 10, y domingo, Marzo 11 en el Centro Social
estaremos teniendo un Tianguis o mejor conocido como “Flea
Market”. Si usted tiene cosas nuevas o usadas que quisiera donar, por favor tráigalas a la rectoría. Si usted desea donar algo
pero no les es posible traerlo, favor de ponerse en contacto con
la secretaria y alguien se encargara de ir a buscar su donación
de acuerdo a su disponibilidad de horario.
Si alguien esta interesado en rentar un espacio, las formas ya
están disponibles en la rectoría.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Zwykła
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.
On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż
gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem
wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On
jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On
rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Mk 1,29-39
Matka Boża z Lourdes—11 lutego
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła
się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu
zjawień (w okresie 11 lutego-16 lipca) Maryja wzywała
do modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i
przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy
została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w
ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada
plotki i zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka
Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że ich dziecko gaśnie im na
oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po
południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się
Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się;
jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do
brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec.
18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi
rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jaka dusza czyśćcowa,
poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała: "Pisanie tego,
co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość rozeszła
się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku
Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła się za grzeszników.
Tegoż dnia, gdy Bernadetta wychodziła po południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i
poddana śledztwu. Kiedy dnia następnego dziewczynka udała się do
szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami.
23 lutego zjawiła się Matka Boża Bernadecie ponownie i poleciła jej, aby
udała się do miejscowego proboszcza, aby tu wystawiono ku Jej czci

05 lutego 2012 r.
kaplicę. Roztropny proboszcz, a równocześnie także dziekan, po pilnym
przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty:
"Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest
krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć". Przy
najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty".
25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: "A teraz idź do
źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczę kieruje swoje kroki
do pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu". Dziewczę na
kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu śledzącego wszystko
uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Woda biła z niego
coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po
wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków.
Stracił prawe oko przy rozsadzaniu dynamitem bloków kamiennych.
Także na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł
przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten
zapoczątkował cały szereg innych tak dalece, że Lourdes zasłynęło z
nich jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała
kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najśw. Panna Bernadecie, aby modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie, aby do
groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiada,
że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4
marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi zostaje cudownie uleczony przy
źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na wierzchu dłoni wielką
narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i trzeba rękę amputować.
Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył
rękę i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że
dni dziecka są już policzone.
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie widzi Matkę Bożą. Kiedy Ją
zapytała o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie".
Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
który budził pewne kontrowersje.
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, ponownie Matka Boża objawia się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja pod
pozorem bezpieczeństwa publicznego i konieczności przeprowadzenia
badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do
komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta uczęszczała tam
nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej
Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz ostatni.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach
ogłasza dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w
Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystępuje do budowy
świątyni. W roku 1875 poświęca ją uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów, 3000
kapłanów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił święto
Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. W roku 1925 następuje uroczysta beatyfikacja bł.
Bernadetty a w roku 1933 jej kanonizacja.

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
uroczyście ogłosi
O. Waldemara Wielądka
Proboszczem
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.
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
„PCHLI TARG”
10 i 11 marca (sobota i niedziela)
Miejsce organizacji Targu: St. Mary of Częstochowa Social
Center - 5000 W. 31st, Cicero
Informacja i rezerwacja miejsca: Biuro parafialne (czynne od
9.00 A.M do 5.00 P.M) - Tel.: (708) 652 0948

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.

