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

SECOND SUNDAY OF LENT
March 04th, 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
March 09, Friday, Lenten Weekday
7:30 †Agnes Worchal (Family)
7:50 Way of the Cross (English)
8:15 †Rozalia Puchomirski (Greg 9)
9:45 El Vía Crucis
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.

March 04, Sunday, Second Sunday of Lent
8:30 †Stephania Skrzypczak (Dorothy, Daughter)
10:30 O zdrowie i Boże bł. dla O. Mariana Furcy
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 zdrowie dla Rozalii Gutierrez (rodzina)
†Edward Ptak
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy ( rocz. śm., córka)
†Kazimierz Grabala (daughter)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Kazimierz Maturski
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Presentacion de 3 años de Luis Angel Muñoz (padres)
Bendicion especial en su 50º aniversario de boda de
Agustin Castro y Esperanza Castro (hijo, Ubaldo
Castro)
†Josefino Leyva (familia)
†Alfredo Gonzalez (Familia Gonzalez)
†Casimiro Nuñez (Mercedez Nuñez, Familia)
†Cervando Palacios, (6º aniversario, hija)
4:00 Familia Salasar a la Divina Misericordia
Bendición especial en sus cumpleaños a Stephanie
Garcia y Leslie Garcia (padres)
†Herminia Flor (familia Abundis)
†Trinidad Vizcaino (familia Abundis)
March 05, Monday, Lenten Weekday
7:30 †Rozalia Puchomirski (Greg 5)
8:15 Aniversario de Boda 30 Años de Manuel Y Maria Castro
7PM English Lenten Mission
March 06, Tuesday, Lenten Weekday
7:30 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę (matka)
8:15 †Rozalia Puchomirski (Greg 6)
7PM English Lenten Mission
March 07, Wednesday, Lenten Weekday, Saints Perpetua and
Felicity, Martyrs
8:00 †Rozalia Puchomirski (Greg 7)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM English Lenten Mission
March 08, Thursday, Lenten Weekday, Saint Frances of Rome,
Religious
7:30 †Rozalia Puchomirski (Greg 8)
8:15 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę (matka)
7PM English Lenten Mission

March 10, Saturday, Lenten Weekday
5:00
For the Health of Kerry Czarnecki
†Frank & Louise Balla (Family)
†Richard Balla (Friend)
†Frank Czarnecki (wife)
6:30 W intencjach próśb i podziekowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
March 11, Sunday, Third Sunday of Lent
8:30 †Albert Kubistol (RoseAnn Joworski, Daughter)
†Edward Natonski Sr. (Marcy Pugno)
†Harry Glosniak (27th Anniversary, wife)
10:30 Polish Lenten Retreat
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 zdrowie dla Rozalii Gutierrez (rodzina)
†Edward Ptak
†Czesław Tarka (30-ty dzień od śmierci)
†Ewa Rapacz-Zarzycka (Rodzina Rychtarczyk)
†Sławomir Sajda
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Feliciano Salinas (25º aniversario, hijo)
†Nicolas Robles y Cuca Guerrero (hija)
4:00 †Jose Sanchez (8º aniversario, Hija Lurdes)

Lector Schedule
Saturday, March 10
5:00 Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, March 11
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:30 Jarek Szyszlak, Ryszard Kujawski
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, March 10
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, March 11
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

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 26th, 2012
Feb. 25
Feb. 26

The next Religious Education (CCD) class will be
held on Saturday morning, March 17, 2012.
Sponsor’s forms for Confirmation should be return
during this class.
Remember that the remaining balance for the Religious Education year 2011-2012 and any previous
year should be pay in full no later that April 14, 2012.
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.

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 parish secretary at (708)6520948 for a vendor form.
Price List:
One day, Saturday or Sunday………………………….$20.00
Two day sale…………………………………………….. 35.00
Tables…………………………………………………5.00 each

Volunteers are needed to help for the Flea Market. If you
are able to help please contact Theresa Zaworski at 708656-0425 or Mary Warchol at 708-652-4548.
Eternal rest………………
Mildred Buhle
May God Who called you, take you home!

5:00PM

$406.00

6:30PM

242.00

8:30AM

936.00

10:30AM

1,794.00

12:30PM

1,827.00

4:00PM

717.00

TOTAL

$5,922.00

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
Gloria Salvino
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
New Health and Human Services Directives
and Christian Moral Principles
Part I: The History of the Issue
The universal healthcare legislation signed into law
on March 23, 2010 under the formal name, “The Patient
Protection and Affordable Care Act” was designed to provide affordable health care for the citizens of the United
States. On January 20, 2012, the Secretary of Health and
Human Services, Kathleen Sebelius announced a proposed
mandate requiring all insurance plans to pay for contraception, sterilization and abortion drugs. Everyone would have
one year to comply and those who do not comply with the
new directive will be fined, the amount predicted to be in
the millions of dollars.
The mandate has been reported in many of the major news outlets and continues to make the headlines. It is
imperative that every Catholic have a “working” knowledge
of the present controversy because it directly impacts our
ability to freely practice our faith and live it. Never before
in the history of our country has such a potential attack on
religious freedom been more evident. For this reason, a series of columns will be devoted to informing you about the
potentially harmful effects of the new law upon the Church
and individual conscience. Just recently, the Administration
has retreated from their original position by suggesting insurers pay for contraception coverage and not religious institutions. However, the complicated issue needs further
analysis and all the facts presented before a sound judgment
can be made whether or not the new proposal respects the
right of conscience and the dignity of the human person.
The History of the Issue
On January 20, 2012, the Department of Health and
Human Services of the United States Government mandated
that all institutions and businesses who offer employees
health insurance must include contraception , “morning after drugs” and sterilization as part of an employee’s health
plan. In simple terms, those institutions are required to pay
an employee’s portion which includes the Church as an employer and the employee himself to pay for services the
Administration calls “reproductive health” and which the
Church deems are immoral practices The Department of
Health and Human Services was quick to point out that religious institutions would be exempt from complying with the
mandate.
However, the exemption the Department of Health
and Human Services was offering was a very narrow exemption which included only individuals who work specifically for a church or parish who at the same time share the
same faith of those institutions. In other words, in order to
be exempt, the Church must prove to the government the
persons they hire or current employees are of the same faith
and working specifically for the values a parish or place of
worship espouse. The problem with the exemption is the
mission of the church extends beyond the local parish to
include services for the common good and for society in
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general, which includes but not limited to serving the poor,
medical care and education. Under the mandate, those agencies would not be included in the exemption. It includes
Catholic Hospitals, Catholic Universities, Catholic Schools,
charitable institutions like Catholic Charities or any other
organization which helps or provides a service to society
supported and run by the Catholic Church.
For those hospitals, universities and agencies not
exempt, what the mandate (as indicated the agreement
reached still needs to be studied) would force them to do is
pay to support what the Church holds are against her teaching as revealed to us by Jesus Christ. Those women who
want contraception, sterilization or the morning after pill
would not be required to pay for those prescriptions and
services out of their own funds; rather, everyone who pays
into the system would fund those services. In other words,
any women who choose to get contraception would receive
it free of charge, without a co-pay or deductible of any kind.
Any person or institution that views such services as against
their beliefs has to support the plan whether they like it or
not. Hence, the Church rightly claims the policy is an attack
on the “right of conscience” which means the freedom not
to engage in activities in opposition to one’s conscience.
Practically speaking, under the law a person will be forced
to participate in an evil act even if his/her own conscience is
telling them it is wrong.
The issue at hand and outlined above, would be
tantamount to cooperation in the evil act itself. By point of
illustration: everyone knows it is wrong to steal money that
is not theirs. Let’s say, someone wants to rob a bank. He
believes the only way he can do this is with an accomplice
who sits and waits in the getaway car while the other accomplice goes into the bank to steal the money. The person
sitting in the car is not actually robbing the bank per se, but
is a “cooperator” in the evil act of stealing money from the
bank. Rightly, the driver of the getaway car is equally
guilty of the crime. But what if the person in car does not
want to participate in the heist, but has to because a law said
he has to? In this example, the law is demanding the driver
of the car be a willing participant to an activity he knows in
his heart and conscience is wrong. The law therefore, is
unjust because the law is taking away the basic God-given
freedom of the driver to say “no” to an activity he/she
knows is wrong. Such is the case with the mandate that
would require the Church or individual believers to participate in activities they believe are immoral by forcing them
to pay for pharmaceuticals and procedures which go against
their belief made known by their conscience.
As stated previously, the Administration has come
up with a new plan which is being analyzed now to see if it
protects the right of conscience and religious freedom
granted by the First Amendment and supports the dignity of
the human person. Next week will be devoted to any
changes and the explanation of a person’s right of conscience and religious freedom.
Fr. Tim Fiala

Anuncios Parroquiales
II Domingo de Cuaresma
Seis día después, Jesús se fue a un monte alto, llevando con él solamente a Pedro, Santiago y Juan. Allí, en
presencia de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Sus
ropas se volvieron brillantes y blancas, como nadie
podría dejarlas por muy bien que lavase. Y vieron a
Elías y Moisés, que estaban conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús:
—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a
hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.
Es que los discípulos estaban asustados, y Pedro no
sabía que decir. En esto vino una nube que los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz:
—Este es mi Hijo amado. Escuchadle.
Al momento, al mirar a su alrededor, y ano vieron a
nadie con ellos, sino sólo a Jesús.
Mientras bajaban del monte, Jesús les encargó que no
contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo
del hombre hubiera resucitado. Así que guardaron el
secreto entre ellos, aunque se preguntaban que sería
eso de resucitar.
Mc 9, 2-10
Estimado Hermano/a

Te escribo esta carta para invitarte a vivir una experiencia del
Encuentro Personal con Cristo
Vivo.
RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
Orientación 23 de Marzo
5:00 P.M a 8:00 P.M
24 & 25 de Marzo
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
Se necesita participar los dos días
completos. De retiro pueden participar todos los mayores de 15
años. No se admiten los niños.
Para los que necesitarían el servicio de cuidado de niños se ofrecerá en el Salón de la Escuela Makuch Hall.
Para más información favor de comunicarse a la oficina al 708652-0948- ext.20.
P. Waldemar Wieladek CSsR Párroco

04 de Marzo de 2012
Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 2011-2012
Nuestra próxima clase de catecismo será el día sábado, 17 de Marzo de 2012, a partir de las 8:00 a.m
Las formas para los padrinos de Confirmación deben
ser entregadas durante esta clase.
Recuerde que si tienen un balance pendiente a pagar
para este año escolar 2011-2012 o el año previo debe
ser pagado en su totalidad para Abril 14, 2012.
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” de 8:00 A.M a 5:00 P.M. 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 o llamando a la secretaria parroquial al 708-652-0948.
Lista de precio por el espacio:
Espacio por solo un día (sábado o domingo) …….$20.00
Espacio por dos días…………………………..….$35.00
Mesas…………………………….…………...….$5.00
c/u

Si usted desea ayudar durante este Flea Market sirviendo
como voluntario, favor de comunicarse con Theresa Zaworski al 708-656-0425 o con Mary Warchol al 708652-04548
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.

Venta de Tamales
El grupo de Jóvenes “Amigos de Cristo”
estarán efectuando su venta anual de
tamales durante los domingos 4 y 18 de
Marzo del 2012 al final de las Misas de
12:30 P.M y 4:00 P.M. Les pedimos de todo Corazón de su apoyo hacia el grupo de jóvenes.

Ogłoszenia Parafialne
II Niedziela Wielkiego Postu
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego
odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu
jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział
bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I
zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał
się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie
widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy
nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie,
rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać
z martwych.
Mk 9,2-10

Jak pościć
W Ewangelii św. Mateusza znajduje się takie zdanie „A gdy
[Jezus] przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł
w końcu głód. (Mt 4,2)” 40 dni to ponad miesiąc. To bardzo
długi okres czasu. To czy wierzymy, że post Jezusa na pustyni dosłownie trwał tak długo, czy uznajemy to jedynie jako
symbol pozostaje odrębną kwestią. Z całą pewnością jednak
liczba ta pokazuje, że dla Jezusa post nie był czymś w rodzaju głodówki.
Jak my traktujemy post dzisiaj? Czy rozumiemy w ogóle jego
sens? Czy Bóg zaleca nam post, bo chce żebyśmy po prostu
byli głodni? Wiele wielkopostnych postanowień związanych
jest z postem. W tym czasie wiele osób porzuca nałogi – alkoholizm, papierosy. Inni postanawiają, że nie będą jeść słodyczy. Są też i tacy, którzy zmniejszają częstotliwość oglądania telewizji lub korzystania z komputera. Jest też wiele innych postanowień. Z pozoru wszystko to może być bardzo
dobre. Ale bardzo często nie jest. Pytanie bowiem – jakie
motywacje mną kierują i jakie są konsekwencje takiego postu. Czy post otwiera mnie na jakieś dobro? Jeżeli rezygnuję
z jedzenia słodyczy, bo „przy okazji” poprawię swoją sylwetkę, to czy jest to właściwy rodzaj postu? Wiele osób nie je
mięsa w piątki, ale w rzeczywistości wcale im to nie przeszkadza, bo np. ryby bardziej im smakują. Ktoś inny rezygnuje z obejrzenia telewizji po to, żeby zrobić sobie poobiednią
drzemkę. Czy to źle? Nie. Ale to nie ma nic wspólnego z postem, jaki praktykował Jezus.
Post choć najszybciej kojarzy nam się z jedzeniem, wcale nie
musi być z nim związany. Oczywiście dobrze jest czasem
odczuć głód. Może wtedy łatwiej jest nam zrozumieć tych
ludzi, którzy z powodu biedy naprawdę głodują. Jednak każ-
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dy z nas – KAŻDY – ma coś, co w jego życiu jest bożkiem,
który nas zatrzymuje na sobie samych. Może jest wiele takich
rzeczy, może jedna bardzo konkretna, a może wcale tego nie
dostrzegamy. Warto taką rzecz odkryć i spróbować z niej
zrezygnować. Ale trzeba to zrobić nie po to, aby wypróbować
siłę swojego charakteru i nie po to, żeby przy okazji uzyskać
jakąś korzyść. Warto to zrobić z miłości do Jezusa. Dlatego,
że On mi pokazuje, że aby coś zyskać muszę coś innego
poświęcić. Jeśli nasze postanowienia wielkopostne niewiele
nas kosztują, to i uzyskana korzyść też będzie niewielka.
Jezus pościł przez 40 dni, aby móc stawić czoła pokusom.
Czy podjęty przez ciebie post pomoże ci w trudnej sytuacji
przezwyciężyć zło jakie cię spotka?

Nabożeństwa Wielkopostne
Zachęcamy i zapraszamy do
udziału w nabożeństwach
wielkopostnych.
Droga Krzyżowa i Msza Święta
w języku polskim będzie w
każdy piątek Wielkiego Postu o
godz. 7-ej wieczorem.
Droga Krzyżowa w języku
angielskim będzie w każdy
piątek Wielkiego Postu po Mszy
Św. o godz.7:50j rano. Droga Krzyżowa w języku
hiszpańskim będzie w każdą środę Wielkiego
Postu o godz. 7:00 wieczorem a po niej Msza św..
Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą
niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz.
10:30.

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.

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.

