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

SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
February 12th, 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
February 17, Friday, The Seven Holy Founders of the Servite Order
7:30
†Raymon Honek (Wife, Dorothy)
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 17)

February 12, Sunday, Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
†Victor Cison (Helen Cison and family)
†Roman Wojcik (family)
†Ann Paida & John Paida (Nowicki & Paida Family)
†Richard Balla (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 Rozalia Gutierrez
(daughter)
O Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie dla Krzysztofa w dniu
urodzin
O szczęśliwą operacje dla Józef Kozak
O szczęśliwą operację oraz o powrót do zdrowia dla Roberta
(mama)
O Boże bł. dla Andrzeja i Roberta Janik (mama)
†Ignacy Papciak
†Bolesław Piotrowski
†Beata i Antoni Zaręba
†Mirosława i Jozef Kogut
†Leokadia Skrzyniarz
†Ewa Rapacz - Zarzycka
†Barbara i Jozef Dębscy (rodzina0
†Edward Staszko (8-a rocz. śm.)
†Maria Wiatr (9-a rocz. śm.)
†Za zmarłych rodziców Antoninę i Leona Perhon (syn
Wiesław)
†Wiesława Dąbrowski (1-a rocz. śm.)
†Regina Dąbrowski (27-a rocz. śm.)
†Henryk Dąbrowski (17-a rocz. śm.)
†Halina Smugorzewska
12:30
†Isela Rico (Yolanda Rosiles)
4:00
†Dolores Lara y Rosa Maria Lara (Miguel Zuñiga)
February 13, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30
Ronald Krolak Family (Bob)
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 13)
February 14, Tuesday, Saints Cyril, Monk, and Methodius, Bishop
7:30
John E. Kociolko (Son)
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 14)
February 15, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00
†Christopher Kurcab
8:30
Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
February 16, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30
†Franciszek Puchomirski (Greg 16)
8:15
O szczęśliwą operację dla Czesława (matka)

February 18, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00
Installation of the new pastor, Fr. Waldemar
†Marie Zaleskiak (Sister)
†Franciszek Puchomirski (Greg 18)
†Lottie Olszewski (Mary Warchol)
6:30
O Boże bl. i opiekę M. B. dla Julianny Różańskiej z okazji
urodzin i imienin
February 19, Sunday, Seventh Sunday in Ordinary Time
8:30 †Helen Natonski (Marcy Pugno)
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)
†Czesław Mazur (19-a rocz. ś., syn Stanisław)
For the health of Rozalia Gutierrez (daughter)
†Zofia Sroka, Jerzy Sroka, Stanisław Sroka, Edward
Starzyk, Jadwiga Boudyrew, Julian Piś (córka)
†Roman Różański
†Ewa Rapacz - Zarzycka
Kazimierz Kokoł (38-a rocz. śm., rodzina)
12:30
†Isabel Pelayo (Mercedez Nuñez, familia)
4:00
†Raymundo Lara y Catalina Monroy (Miguel Zuigo sobrino)

Lector Schedule
Saturday, February 18
5:00 Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, February 19
8:30 John Kociolko
10:30 Ryszard Kujawski, Jarek Szyszlak
12:30 Los jovenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, February 18
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, February 19
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Waldemar Lipka, Rafal Bielobradek
Jan Maciej Radomyski
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Maria T. Torres, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia

We welcome in Baptism:
Dominik Myrda
Alan Tetnowski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 5th, 2012
Fe. 04
Feb. 05
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
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.
Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament
of Confirmation? Adult Confirmations will be held during the spring months throughout the. Archdiocese.
Preparation groups are forming now. To register or for
information please telephone (312) 534-8047 or go to
www.catechesis-chicago.org.
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

$511.00

6:30PM

114.00

8:30AM

1,398.00

10:00AM

2,153.00

12:00PM

1,722.00

4:00PM

563.00

TOTAL

$6,461.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
In memory of Joseph Stolarski……..………..………$ 200.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$155,199
Donations,
$38,397

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
Sra. Trinidad
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

Sixth Sunday in Ordinary Time: “A
leper came to Jesus and kneeling
down begged him and said, ‘If you
wish, you can make me clean.’ Moved
with pity, Christ stretched out his hand,
touched him, and said to him, I do will
it. Be made clean.’” (Mk. 1:40-45)

We continue Marks narrative from last
Sunday. This time we witness Christ healing a single leper
(almost exactly reproduced in Mt. 8 and in Lk. 5). Luke
later has Jesus heal 10 lepers in 11:17, but in a totally
different context. This scene shows Jesus fearlessly
touching this “unclean man” and healing him, but reminding the leper to seek out the priest (Jesus after all is not
overturning the law but fulfilling it). The news of this simple
healing spreads, however, preventing Jesus from openly
entering a town. Momentum for the kingdom as embodied
in the healing and preaching of Jesus grows.

Taken from the Catholic New World Feb. 1-14.

Dear Brothers and Sisters in Christ:
I write to you concerning a most serious
matter that negatively impacts the Church
in the United States directly, and that
strikes at the fundamental right to religious
liberty for all citizens of any faith.
The U.S. Department of Health and Human Services announced on January 20 that almost all
employers, including Catholic employers, will be forced to
offer their employees health coverage that includes sterilization, abortion-inducing drugs, and contraception. Almost
all health insurers will be forced to include those “services”
in the health policies they write. And almost all individuals
will be forced to buy that coverage as a part of their policies.
In so ruling, the Administration has seemingly ignored the
First Amendment to the Constitution of the United States,
denying to Catholics our Nation’s first and most fundamental freedom, that of religious liberty. As a result, unless the
rule is overturned, we Catholics must be prepared either to
violate our consciences, or to drop health coverage for our
employees (and suffer the penalties for doing so). The Administration’s sole concession was to give our institutions
one year to comply.
We cannot—we will not—comply with this unjust law. People of faith cannot be made second class citizens because
of their religious beliefs. We are already joined by our
brothers and sisters of all faiths and many others of good
will in this important effort to regain our religious freedom.

February 12, 2012
Our parents and grandparents did not come to these shores
to help build America’s cities and towns, its infrastructure and
institutions, its enterprise and culture, only to have their posterity stripped of their God given rights. All that has been built
up over so many years in our Catholic institutions should not
be taken away by the stroke of an administrator’s pen. This
order reduces the Church to a private club, destroying her
public mission in society. In generations past, the Church has
always been able to count on the faithful to stand up and protect her sacred rights and duties. I hope and trust she can
count on this generation of Catholics to do the same.
Therefore, I would ask of you two things. First, as a community of faith we must commit ourselves to prayer and fasting
that wisdom and justice may prevail, and religious liberty may
be restored. Without God, we can do nothing; with God, nothing is impossible. Second, I would also recommend visiting
www.usccb.org/conscience to learn more about this severe
assault on religious liberty, and how to contact Congress in
support of legislation that would reverse the Administration’s
decision.
A letter similar to this is being sent to their people by diocesan bishops around the country. I thank you for your consideration of this unprecedented challenge to religious liberty.
You and your families are in my prayers; please keep me in
yours.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
Most Reverend Francis Kane Most Reverend John Manz
Auxiliary Bishop of Chicago Auxiliary Bishop of Chicago
Most Rev. Joseph Perry Most Reverend George Rassas
Auxiliary Bishop of Chicago Auxiliary Bishop of Chicago
Most Rev. Alberto Rojas Most Reverend Andrew Wypych
Auxiliary Bishop of Chicago Auxiliary Bishop of Chicago

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.

Anuncios Parroquiales
VI Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero: queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él le despidió encargándole severamente: No se lo digas a nadie; pero para
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece
por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes
ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aún así acudían a él de todas
partes.
Mc 1, 40-45
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.
February 5, 2012
Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
Les escribo por razón de un asunto serio y
alarmante que afecta directa y negativamente
a la Iglesia en los Estados Unidos, y que atenta contra el derecho fundamental a la libertad
religiosa de todos los ciudadanos de cualquier
confesión religiosa.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos anunció el 20 de enero que la práctica
totalidad de los empleadores, incluyendo las instituciones católicas, serán obligados a ofrecer a sus empleados cobertura médica
y de salud que incluya la esterilización, drogas que inducen abortos y anticonceptivos. Casi todos las entidades que ofrecen seguro médico a sus empleados serán forzados a incluir esos
“servicios” en sus pólizas de seguro médico. Y prácticamente
todas las personas estarán obligadas a comprar esa cobertura
como parte de su póliza.

12 de Febrero de 2012
Con esta decisión, la Administración ha hecho a un lado la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, denegando a los católicos la primera y más fundamental libertad de nuestra Nación, la libertad religiosa. Como resultado, y a menos que la
regulación sea anulada, nosotros los católicos nos veremos obligados o a violar nuestra conciencia o a dejar de ofrecer seguro
médico y de salud a nuestros empleados (y a sufrir sanciones
económicas por ello). La única concesión que hizo la Administración fue dar a nuestras instituciones un año para acatar la orden
legislativa.
No podemos — y no lo haremos — cumplir con esta ley injusta.
No se puede hacer a las personas de fe ciudadanos de segunda
clase. Ya se han unido a nosotros hermanas y hermanos de todas las confesiones religiosas y muchas otras personas de buena
voluntad en este importante esfuerzo para reclamar nuestra libertad religiosa. Nuestros padres y abuelos no vinieron a esta tierra
para que después de ayudar a construir las ciudades y pueblos
de los Estados Unidos, su infraestructura y sus instituciones, sus
iniciativas y su cultura, luego se denegara a sus descendientes
los derechos que Dios les da. Todo lo construido en tantos años
por nuestras instituciones católicas no puede ser eliminado de un
plumazo por un administrador. Esta orden reduce la Iglesia a un
club privado, destruyendo su misión publica en la sociedad. En
generaciones pasadas, la Iglesia siempre ha contado con los
fieles para alzarse y proteger sus sagrados derechos y obligaciones. Espero y confío que pueda contar con esta generación de
católicos para hacer lo mismo.
Y, por tanto, pediría de ustedes dos cosas. La primera, que como
comunidad de fe debemos comprometernos a orar y ayunar para
que la sabiduría y la justicia prevalezcan, y la libertad religiosa
sea restaurada. Sin Dios, nada podemos; con Dios, nada es imposible. En segundo lugar, recomendaría que visitaran la página
web www.usccb.org/conscience, para informarse mejor sobre
este severo asalto a la libertad religiosa, y sobre cómo contactar
al Congreso en apoyo a la legislación que revocaría la decisión
de la administración.
Una carta similar a ésta ha sido enviada por los obispos diocesanos a su feligresía en todo el país. Agradezco la consideración
que tengan hacia este desafío sin precedentes a la libertad religiosa. Usted y sus familias están en mis oraciones, por favor téngame en las suyas.
Sinceramente suyo en Cristo:
Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago
Reverendísimo Francis Kane
Obispo Auxiliar de Chicago

Reverendísimo Alberto Rojas
Obispo Auxiliar de Chicago

Reverendísimo John Manz
Obispo Auxiliar de Chicago

Reverendísimo Andrew Wypych
Obispo Auxiliar de Chicago

Reverendísimo Joseph Perry
Obispo Auxiliar de Chicago
Reverendísimo George Rassas
Obispo Auxiliar de Chicago

Ogłoszenia Parafialne
VI Niedziela Zwykła
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i
upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę,
bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił
i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj,
nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł
już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w
miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Mk 1,40-45
5 lutego 2012 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Piszę do Was w sprawie najwyższej wagi,
która w sposób bezpośredni wywiera negatywny wpływ na Kościół w Stanach
Zjednoczonych i która uderza w podstawowe prawo wszystkich obywateli do
wolności religijnej bez względu na wyznanie.
20 stycznia br. Departament d/s Zdrowia i Usług dla Ludności U.S. (U.S. Department of Health and Human Services)
ogłosił, że prawie wszyscy pracodawcy, w tym również pracodawcy katoliccy, będą zmuszeni do zapewnienia swoim
pracownikom pakietu ubezpieczeń zdrowotnych pokrywających koszty sterylizacji, środków wczesnoporonnych
(aborcyjnych) oraz środków antykoncepcyjnych. Niemal
wszystkie firmy ubezpieczeniowe będą zmuszone do włączenia tych „usług” w zakres swoich polis ubezpieczeniowych. I niemal każda osoba indywidualna będzie zmuszona
do wykupienia takiego ubezpieczenia, jako części składowej
swojej polisy.
Wydając zarządzenie odmawiające katolikom pierwszego i
najbardziej podstawowego prawa naszego narodu—prawa
do wolności religijnej—obecna Administracja najwyraźniej
zignorowała Pierwszą Poprawkę do Konstytucji Stanów
Zjednoczonych. W rezultacie—o ile prawo to nie zostanie
obalone—katoliccy pracodawcy muszą być gotowi albo do
zadawania gwałtu swoim sumieniom albo do zrezygnowania z ubezpieczeń zdrowotnych zapewnianych do tej pory
pracownikom swoich firm (i do poniesienia surowych konsekwencji finansowych tego kroku). Jedynym ustępstwem
ze strony obecnej Administracji było zaoferowanie naszym
instytucjom okresu jednego roku na podporządkowanie się
tym warunkom.
Nie możemy—i nie podporządkujemy się—temu niespra-

12 lutego 2012 r.
wiedliwemu prawu. Ludzie wiary nie mogą stać się obywatelami drugiej kategorii z powodu swoich przekonań religijnych. Nasi bracia i siostry wszystkich wyznań oraz wielu
ludzi dobrej woli przyłączyło się już do nas w tych zmaganiach o odzyskanie naszej wolności religijnej. Nie po to nasi
ojcowie i dziadowie przybywali do wybrzeży tego kraju, nie
po to uczestniczyli w budowaniu miast i miasteczek Ameryki, jej instytucji i infrastruktury, jej przedsiębiorczości i kultury, żeby ich potomkowie pozwolili teraz na ograbienie się
z praw danych im przez samego Boga. To wszystko, co w
przeciągu długich lat zostało wypracowane w naszych katolickich instytucjach nie może teraz zostać zlikwidowane
jednym pociągnięciem pióra administratora. To zarządzenie
niszczące misję Kościoła, jaką spełnia on w społeczeństwie,
redukuje rolę Kościoła do prywatnego klubu. Przez pokolenia Kościół mógł zawsze liczyć na nieugiętą postawę swych
wiernych w obronie
ich świętych i niepodważalnych praw i obowiązków. Ufam,
że i obecnie Kościół może liczyć na taką samą postawę katolików.
Dlatego też proszę Was o zrobienie dwóch rzeczy. Po
pierwsze, jako wspólnota wiernych musimy zacząć modlić
się i podjąć post w intencji zwycięstwa sprawiedliwości i o
to, by w naszym kraju przywrócona została wolność religijna. Bez Boga nie jesteśmy w stanie nic uczynić; z Bogiem
nie ma nic niemożliwego. Po drugie, zachęcam również do
odwiedzenia witryny internetowej www.usccb.org/
conscience, żeby zdobyć więcej informacji na temat tego
bardzo poważnego ataku na wolność religijną oraz żeby
dowiedzieć się, jak można skontaktować się z Kongresem,
aby wyrazić swoje poparcie dla ustawodawstwa, które odwoła decyzję Administracji.
Biskupi całego kraju wysyłają obecnie do wiernych w swoich diecezjach listy podobne w treści do tego, który teraz
czytacie. Dziękuję Wam za gotowość do przyjęcia tego bezprecedensowego wyzwania w obronie wolności religijnej.
Modlę się za Was i Wasze rodziny i proszę — pamiętajcie o
mnie w swoich modlitwach.
Szczerze oddany w Chrystusie,
Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
Biskup Francis Kane
Biskup Pomocniczy Chicago

Biskup John Manz
Biskup Pomocniczy Chicago

Biskup Joseph Perry
Biskup Pomocniczy Chicago

Biskup George Rassas
Biskup Pomocniczy Chicago

Biskup Alberto Rojas
Biskup Pomocniczy Chicago

Biskup Andrew Wypych
Biskup Pomocniczy Chicago

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.

