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

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
February 19th, 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

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 and son)
†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)
†Bronisława i Miachał Cieśla
†Sławomir Sajda (o wieczny spokój i przebaczenie za
grzechy)
†Maria Obrochta (10-a rocz. śm., rodzina)
†Jan Obrochta (rodzina)
12:30
†Isabel Pelayo (Mercedez Nuñez, familia)
†Cleotilde Garcia (18º aniversario luctuoso, familia MartinezGarcia)
4:00
†Raymundo Lara y Catalina Monroy (Miguel Zuñiga,
sobrino)
†Jose Maria Solis (Anita Solis)

Iskierki Parafialne
February 25, Saturday, Lenten Weekday after Ash Wednesday
5:00
†Lottie Kustosz (Florence Glosniak)
†Lavern Bieluwka (Dorothy Honek)
†Ted and Stanley Walkowiak (Family)
†Helen Natowski (son, Lawry)
6:30
W intencjach próśb i podziekowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
February 26, Sunday, First Sunday of Lent
8:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
†Eugene Sarkey (Helen Cison, sister; Robert and Joanne
Forman, cousins)
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 the health of Rozalia Gutierrez (daughter and son)
†Józef Bartol (6-a rocz. śm., córka Zosia z rodziną, Marysia
z rodziną oraz syn Andrzej z rodziną)
†Janina Toruń (wnuczka)
†Ewa Rapacz - Zarzycka
†Sławomir Sajda (o wieczny spokój i przebaczenie za
grzechy)
11:30
Gorzkie Żale
12:30
Bendiciones en sus cumpleaños a Margarito Vargas
(familia)
Presentación de 40 días de Grecia Ibarra Ortiz (sus padres)
†Mariana Guzmán (esposo e hijos)
†Martha y Manuel Pérez (hija y nietos)
4:00
†Jose Zaragoza y Guadalupe Carrillo (Erica y Miguel
Zuñiga)

February 20, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30
†Cecelia Zaremba (daughter)
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 20)
February 21, Tuesday, Saints Peter Damian, Bishop and Doctor of the
Church
7:30
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę (matka)
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 21)
February 22, Ash Wednesday
8:00
†Franciszek Puchomirski (Greg 22)
8:30
Eucharistic Adoration until 6PM
11:00
Bilingual English/Spanish Service
4PM Bilingual English Spanish Service
6PM Msza po polsku.
8:PM Misa en español
February 23, Thursday, Saint Polycarp, Bishop and Martyr
7:30
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę (matka)
8:15
†Franciszek Puchomirski (Greg 23)
February 24, Friday, Lenten Weekday after Ash Wednesday
7:30
†Franciszek Puchomirski (Greg 17) (1st Priest)
O Opiekę Matki Bożej i Ducha Św. Dla córki w egazminie
(2nd Priest)
7:50
Way of the Cross (English)
8:15
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę (matka)
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.

Lector Schedule
Saturday, February 25
5:00 Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, February 26
8:30 John Kociolko
10:30 Waldemar Lipka, Krzysztof Zborowski
12:30 Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz
4:00 Enrique Garcia, Mary Rodriguez
Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, February 25
5:00 Joan Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, February 26
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Christine Zaragoza
10:30 Waldemar Lipka, Rafal Bielobradek
Jan Maciej Radomyski
12:30 Teresa Zavala, Erasmo Zavala
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 12th, 2012
Fe. 11
Feb. 12

The next Religious Education (CCD) class will be
held on Saturday morning, March 3, 2012. This
session will begin with the 8:00 A.M Mass. Students will meet in Church and bring their RICE
BOWLS for the Catholic Relief Service.
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.

FLEA MARKET
We will be having a Flea Market on
Saturday, March 10th, and Sunday,
March 11th FROM 8 A.M to 4 P.M 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.
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.
In observance of the celebration of President’s
Day the office will be closed on Monday, February 20, 2012. Regular business hours will
resume on Tuesday, February 21, 2012.

5:00PM

$320.00

6:30PM

75.00

8:30AM

1,053.00

10:00AM

1,475.00

12:00PM

1,374.00

4:00PM

546.00

TOTAL

$4,843.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
Donations on 02/12/2012……..……………….………$ 235.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$154,964
Donations,
$38,632

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

St. Mary’s Parish News
SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Mark 2:1-12

Jesus tells the paralyzed man that his sins are forgiven and
also heals his body.
Background on the Gospel Reading
In today's Gospel we continue to hear Mark's reports about
Jesus' preaching and healing. Jesus has returned to Capernaum, which Mark refers to as his home. Jesus' popularity with
the people thrives, and he preaches to them. The crowds are
so great that the house is filled, and no one can enter through
the door. Determined to bring their paralyzed friend to Jesus,
four men break through the roof and lower the man into the
house.

February 19, 2012
Lenten Regulations
Abstinence from meats is
to be observed by all
Catholics 14 years old and
older on all the Fridays of
Lent.
When we FAST we may
take only one full meal.
Two smaller meals are permitted if necessary to maintain strength according to
one’s needs, but eating
solid foods between meals is not permitted. Catholic who are
18 yrs of age but not yet 59 are bound by the Fasting regulations on Ash Wednesday.

Jesus was moved by the faith displayed by the four determined
men, and so he addressed the paralyzed man, declaring that
his sins are forgiven. This response may strike us as odd, but in
Jesus' time, illness was thought to be a sign of sinfulness.
Reading this passage in the context of the overall narrative of
Mark's Gospel, Jesus appears to be upping the ante in the
mounting tension with the Jewish authorities. Forgiveness of
sins was a power that Jews believed to be from God alone. To
claim the authority to forgive sins was blasphemous. This tension will continue to grow throughout Mark's Gospel. In the end,
blasphemy will be among the accusations made against Jesus,
leading to his death on the cross.

Ash Wednesday and Good Friday are days of Fast and Abstinence and it is also encouraged to do so on Holy Saturday.

Mark reports that some of the scribes were present and heard
Jesus' words to the paralyzed man. Mark then describes the
reaction of the scribes, who are now beginning to question Jesus' words. They are alarmed. Jesus knew what the scribes
were thinking and responded to their accusations of blasphemy
by curing the man's paralysis, offering that as a sign of his authority to forgive sins. All who witnessed this healing are said to
have been astonished.

“On weekdays of Lent, it is strongly recommended to participate in daily Mass and self-imposed observances of fasting.
In light of grave human needs which weigh on the Christian
conscience in all seasons, we urge particularly during Lent,
generosity to local, national and world programs of sharing of
all things needed to translate our duty to penance into a
means of implementing the right of the poor to their part of our
abundance.” (U.S. Bishops statement on penitential observances.)

This passage highlights for us the connection between faith and
Jesus' healing power. Jesus is said to have been moved by the
faith of the paralyzed man's friends. Our prayers for those who
are sick bring to them the healing presence of Jesus.

The following students graduated from St. Mary
of Czestochowa School and have achieved “B”
Honor Roll Status at St. Laurence High School:
Eloy Aguilera
Frank Tonika
Congratulations! We are very proud of you and encourage you
to keep up your great achievement!

Blessed ashes will be distributed during the 8am, Mass and
during the 11am, 4pm services and during the 6pm Polish
Mass and 8pm Spanish Mass.
The season of Lent is a preparation for the celebration of
Easter. By the threefold discipline of fasting, almsgiving and
prayer the church keeps Lent from Ash Wednesday until the
evening of Holy Thursday. All of the faithful should undertake
serious practice of these three traditions.

SCHEDULE FOR LENT SERVICES
Wednesday– 7:00 P.M Way of the Cross in Spanish
Fridays– Way of the Cross at 7:50 A.M in English
Way of the Cross at 7:00 P.M in Polish
Sundays- 11:30 A.M Gorzkie Zale (Polish)

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
VII Domingo del Tiempo Ordinario
Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les
proponía la Palabra. Llegaron cuatro llevando un
paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la
camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que
tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados Unos letrados, que estaban allí
sentados, pensaban para sus adentros: ¿Por qué
habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, fuera de Dios? Jesús se dio cuenta
de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué pensáis
eso? ¿Qué es más fácil: decirle al paralítico "tus
pecados quedan perdonados" o decirle
"levántate, coge la camilla y echa a andar?”
Pues, para- que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados...
Entonces le dijo al paralítico: Contigo hablo. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a
la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban
gloria a Dios, diciendo: Nunca hemos visto una
cosa igual.
Mc 2, 1- 12
El Sacramento de Confirmación para los adultos
Si Usted todavía no ha recibido el Sacramento de Confirmación y es mayor de 18 años ahora puede hacerlo
poniéndose en contacto at (312)534-8047 para pedir
mas información y registrarse o visitando la pagina web
www.catechesis-chicago.org.

Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 2011-2012
Nuestra próxima clase de catecismo será el día sábado, 03
de Marzo de 2012, a partir de las 8:00 a.m Los estudiantes se reunirán en la Iglesia para la Misa de 8:00 A.M y
deberán traer sus donativos para la colecta “RICE
BOWL” para el Servicio Católico de ayuda.
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.

19 de Febrero de 2012
El horario para el Miércoles de
Ceniza (22 de Febrero)es el siguiente:
Misa de 8:00 AM en Ingles
Servicio 11 AM y 4 PM en Ingles y Español
Misa de 6:00 PM en Polaco
Misa de 8:00 PM en Español

El ayuno y abstinencia de carne
es manada torio el Miércoles de ceniza y el Viernes
Santo. El ayuno es una sola comida fuerte y es requerida para las personas mayores de 18 a los 59 años.
Todos los Viernes durante la Cuaresma no se come
carne y esto es para personas mayores de 14 años de
edad.
Horario de servicios de Cuaresma:
Cada Miércoles - 7:00 PM Vía Crucis en Español
Viernes - 7:50 AM Vía Crucis en Ingles, a horas 7:00
PM Vía Crucis en Polaco
Domingos - Gorzkie Zale después de la Misa de 10:30
en Polaco
La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. Este camino supone cooperar activamente con la gracia, para dar
muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata
de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta del Plan
de Dios, y por consiguiente, de nuestra felicidad y realización personal.
La Cuaresma es uno de los cuatro tiempos fuertes del
año litúrgico y ello debe verse reflejado con intensidad
en cada uno de los detalles de su celebración. Cuanto
más se acentúen sus particularidades, más fructuosamente podremos vivir toda su riqueza espiritual.
Por tanto habrá que esforzarse, entre otras cosas:
► Para que se descubra que en este tiempo son distintos tanto el enfoque de las lecturas bíblicas (en la
santa misa prácticamente no hay lectura continua),
como el de los textos eucológicos (propios y determinados casi siempre de modo obligatorio para cada
una de las celebraciones).
► Para que los cantos, sean totalmente distintos de los
habituales y reflejen la espiritualidad penitencial,
propia de este tiempo.
► Para lograr una ambientación sobria y austera que
refleje el carácter de penitencia de la Cuaresma.

Ogłoszenia Parafialne
VII Niedziela Zwykła
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum,
posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że
nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił
im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem,
którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu
przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem,
gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili
łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich
wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się
twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w
Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On
tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w
swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu
nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się
twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź
swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz
swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy
nie widzieliśmy czegoś podobnego.
Mk 2,1-12
Wielki Post
W całym Kościele w Wielkim Poście odbywały się nauki, które dawał kandydatom do przyjęcia Chrztu świętego sam
miejscowy biskup. On także przeprowadzał końcowy egzamin i uroczyście udzielał tego sakramentu w noc wielkanocną
przed świtem pamiątki Zmartwychwstania
Pańskiego wobec całej wspólnoty kościelnej. Do dziś zaleca się, by chrzest osób dorosłych odbywał się właśnie w
Wigilię Paschalną i był poprzedzony tzw. skrutyniami,
odbywającymi się na przestrzeni Wielkiego Postu.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i
nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i
modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa - 19
marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii
(zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków"
albo "Chwała Tobie, Słowo Boże"). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach
muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania

19 lutego 2012 r.
śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym
wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela
Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. W okresie
Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które
mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu
kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy
którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty.

WIELKI POST
Środa Popielcowa wypada w tym roku 22go lutego. Msza Święta w tym dniu w
języku polskim będzie o godz. 6:00
wieczorem.
Msza Święta w języku
angielskim będzie o godz. 8:00 z rana oraz
w języku hiszpańskim o 8:00 wieczorem.
Będą także dwa nabożeństwa posypania
głów popiołem o godzinie 11:00AM i 4:00PM w języku
angielskim i hiszpańskim.
Podczas wszystkich Mszy Świętych będziemy
posypywać głowy popiołem na znak rozpoczęcia
czterdziestodniowej pokuty.
W Środę Popielcową obowiązuje post Ścisły dla osób
w przedziale wiekowym od 18 do 59 lat. Jest to również
dzień wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla
tych, którzy ukończyli 14 lat. Post i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki
Wielkiego Postu.
Droga Krzyżowa i Msza Święta w języku polskim będzie
w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 7-ej wieczorem.
Gorzkie Żale w każdą Niedzielę po Mszy św. o godzinie
10:30 A.M.

Rekolekcje Wielkopostne
Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian do
uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych,
które rozpoczniemy w Trzecią Niedzielę Wielkiego
Postu (10/11 marca). Potrwają one do czwartku 15
marca. Spotkania rekolekcyjne będą się odbywać o
godzinie 12.00 P.M i 7.00 P.M
Rekolekcje będzie głosić O. dr hab. Ryszard
Hajduk, redemptorysta który pracuje w Elblągu,
wykładowca na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie, w Wyższym Seminarium
Duchownym Misjonarzy Redemptorystów w
Tuchowie, na Uniwersytecie Katolickim w
Cochabamba w Boliwii.
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
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę
miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o
godz. 10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w
naszej parafii są proszone o zgłoszenie się
na ten kurs prze chrztem dziecka. Dlatego
należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej
przynajmniej półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia dziecka.
Czuwanie Nocne
Zapraszamy na czuwanie nocne połączone z nabożeństwem wynagradzającym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi, które będzie miało miejsce w naszej parafii w czwartą sobotę miesiąca tj. 25-go lutego w godzinach od 6:30 PM do 10:00 PM. Serdecznie
zapraszamy na wspólną modlitwę.

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.

