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 OF LENT
March 25th, 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
7PM

March 25, Fifth Sunday of Lent
8:30 †Donald Rutkowski
†Mike and Anne Vavrek (Family)
†Landon G. Siran (Stolarski Family)
10:30 O zdrowie dla Rozalii Gutierrez (Rodzina)
O zdrowie i szczęśliwą podróż dla Pawła
O Boże bł. dla Pelagii Ptak z okazji urodzin (Dzieci z
Rodziną)
†Monika Grabala (Córka)
†Edward Ptak
†Irena Cebula (Rodzina)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Zenon Czykier (Rodzina)
†Anna Skrzypek (12-a rocz. śm., Danuta Dolbaniak)
†Krystyna Stanek
†Katarzyna i Jan Maniecki
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Piedad Castañeta (Mercedes Muñez y Familia)
4:00 †Andrea Ramirez (Familia Venegas)
†Eleuteria Betancourt (Hijos)
†Dolores Lara (Hijo, Miguel)
March 26, Monday, The Annunciation of the Lord
7:30 †Rozalia Puchomirski (Greg 26)
8:15 Por la bendición de Dios en su cumpleaños para Rosa
Barba
6:30 Polish Mass - Za parafian
8PM Spanish Mass - Por los Feligreses
March 27, Tuesday, Lenten Weekday
7:30 †Mary & Frank Tistle (George & Arlene)
8:15 †Rozalia Puchomirski (Greg 27)
March 28, Wednesday, Lenten Weekday
8:00 †Rozalia Puchomirski (Greg 28)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM Vía Crucis
7:45 Novena
March 29, Thursday, Lenten Weekday
7:30 Birthday blessings for Denice Yunker (Yunker &
Wodjula family)
8:15 †Rozalia Puchomirski (Greg 22)
March 30, Friday, Lenten Weekday
7:30 †Rozalia Puchomirski (Greg 30)
7:50 Way of the Cross (English)

†Maria Bak (rocz. śm.)
Droga Krzyżowa i Msza św.

March 31 Saturday, Lenten Weekday
5:00 †Estelle Kojder (sister)
†Donald Rutkowski
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
April 1, Palm Sunday of the Passion of the Lord
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
Blessings for the St. Mary’s Choir members
†Edward & Helen Natonski (Marcy Pugno)
†Benedict Dutkiewicz (in memory)
†Donald Rutkowski
10:30 O zdrowie dla Rozalia Gutierrez (Rodzina)
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Marii Chlopek z okazji
urodzin (Chrześnica Agnieszka z Rodziną)
†Zdzislaw Hajost (family)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Stefania Sędłak (17-a rocz. śm., Rodzina)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Alfredo Gonzalez (Familia Gonzalez)
†Modesto Jaimes
4:00 †Eleuteria Betancourt (Hijos)
Lector Schedule
Saturday, March 31
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, April 1
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:30
12:30 Beatriz Ibarra, Francisco Uribe
Tania Altamirano
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, March 31
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, April 1
8:30 John Kulaga, Ed Hennessy
Christine Zaragoza
10:30 Waldemar Lipka,
12:30 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Lucila Corral, Maria Clara Ibarra
Martha Tamayo
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
I. Małgorzata A. Zarzycka I Krzysztof Korkosz

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 18th, 2012
Mar. 17
Mar. 18

“The Seniors Club of St. Mary of Czestochowa invites everyone that is interested to join us. We meet
every Monday at about 11 am in Makuch Hall. For
those who have a hard time with stairs, Father has
installed a chair lift to help us. We pray and play
bingo. We celebrate Birthdays and holidays, and have
a good time. We hope to see you there.”
BUNNY SHOOT
The Polish Falcons will be hosting a
“Bunny Shoot” on March 30, 2012
at St. Mary’s Social Center located
at 5000 W. 31st St. .doors will open

5:00PM

$466.00

6:30PM

$104.00

8:30AM

$1,012.00

10:30AM

$1,743.00

12:30PM

1,906.00

4:00PM

656.00

TOTAL

$5,887.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
Donations on 03/04/2012……..……………….………$ 615.00
Thank you and may God reward your generosity!

at 6:30 P.M
2012 EASTER SCHEDULE
CONFESSIONS
Monday, April 2nd 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Tuesday, April 3rd 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Wednesday, April 4th 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Holy Thursday, April 5th
7:00PM TRILINGUAL MASS
Eucharistic Adoration until Midnight
Good Friday, April 6th
10:00AM Way of the Cross on the streets
3:00PM Celebration (English)
5:00PM Celebration (Spanish)
7:00PM Celebration (Polish)
Eucharistic Adoration until Midnight
Holy Saturday, April 7th
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL
Easter Sunday, April 8th
5:30AM Mass (Polish)
8:30AM Mass (English)
10:30AM Mass (Polish)
12:30PM Mass (Spanish)
Easter Monday, April 9th
7:30AM Mass (English)
8:15AM Mass (Spanish)

Goal $193,596
Deficit,
$154,349
Donations,
$39,247

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
Marely Anely Lopez
Phyllis Fles

St. Mary’s Parish News
FIFTH SUNDAY OF LENT
John 12:20-33

Jesus teaches his disciples about the way in which he will be
glorified by God, and a voice from heaven is heard to affirm this
teaching.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel reading is taken from the Gospel of John. We
are reading much further into John's Gospel than we have for
the past two weeks. Chapter 12 of John's Gospel is a preparation for the beginning of the passion narrative to follow. Jesus
has just raised Lazarus from the dead—an important sign in
John's Gospel, which inspired many people to believe in Jesus.
This event also marks the turning point in Jesus' conflict with
the Jewish authorities. John's Gospel tells us that the Sanhedrin met after this event and made plans to kill Jesus. In the 12th
chapter of John's Gospel, Jesus is anointed at Bethany and
enters Jerusalem in triumph. We again see evidence of the
significance of the raising of Lazarus to this event; John reports
that the crowds also gathered to see Lazarus.
Following his triumphant entry into Jerusalem, Jesus predicted
his suffering, death, and Resurrection and prepared his disciples to believe in the salvation that his death would accomplish.
Using the metaphor of the grain of wheat, Jesus presented the
idea that his dying would be beneficial. He also taught that
those who would be his disciples must follow his example of
sacrifice. This theme will be repeated in John's account of the
Last Supper, when Jesus washed the feet of his disciples as an
example of how they must serve one another.
The final section of today's Gospel might be read as John's
parallel to the agony in the garden. Unlike the Synoptic Gospels, the Gospel of John does not record Jesus' anguished
prayer in the garden of Gethsemane before his arrest. Although
comparable words are found in today's reading, Jesus gives a
confident response to the question he raises when asking God
to save him from his impending death. After announcing his
conviction that it is for this purpose that he came, a voice from
heaven speaks, as if in answer to Jesus' prayer. This voice, like
the one heard at Jesus' baptism and at Jesus' Transfiguration—
events reported in the Synoptic Gospels but not in John's Gospel—affirms that God welcomes the sacrifice that Jesus will
make on behalf of others. In John's Gospel, Jesus teaches that
this voice was sent for the sake of those who would believe in
him.
In today's Gospel, we also hear Jesus speak about the cosmic
framework against which we are to understand his passion,
death, and Resurrection. Through his death and Resurrection,
Jesus conquered Satan, the ruler of this world. In this way the
world is judged, but the judgment is not condemnation. Instead,
through Jesus' dying and rising, salvation is brought to the
world.

March 25, 2012
March 25
Annunciation of the
Lord
The feast of the Annunciation goes back
to the fourth or fifth
century. Its central focus is the Incarnation:
God has become one
of us. From all eternity
God had decided that the Second Person of the
Blessed Trinity should become human. Now, as
Luke 1:26-38 tells us, the decision is being realized. The God-Man embraces all humanity, indeed all creation, to bring it to God in one great
act of love. Because human beings have rejected God, Jesus will accept a life of suffering
and an agonizing death: “No one has greater
love than this, to lay down one’s life for one’s
friends” (John 15:13). Mary has an important
role to play in God’s plan. From all eternity God
destined her to be the mother of Jesus and
closely related to him in the creation and redemption of the world. We could say that God’s
decrees of creation and redemption are joined in
the decree of Incarnation. As Mary is God’s instrument in the Incarnation, she has a role to
play with Jesus in creation and redemption. It is
a God-given role. It is God’s grace from beginning to end. Mary becomes the eminent figure
she is only by God’s grace. She is the empty
space where God could act. Everything she is
she owes to the Trinity. She is the virgin-mother
who fulfills Isaiah 7:14 in a way that Isaiah could
not have imagined. She is united with her son in
carrying out the will of God (Psalm 40:8-9; Hebrews 10:7-9; Luke 1:38). Together with Jesus,
the privileged and graced Mary is the link between heaven and earth. She is the human being who best, after Jesus, exemplifies the possibilities of human existence. She received into
her lowliness the infinite love of God. She shows
how an ordinary human being can reflect God in
the ordinary circumstances of life. She exemplifies what the Church and every member of the
Church is meant to become. She is the ultimate
product of the creative and redemptive power of
God. She manifests what the Incarnation is
meant to accomplish for all of us.

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos gentiles; éstos acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a
Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro, que
si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se
ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí
mismo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva el Padre le
premiará. Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré? :
Padre líbrame e esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré
a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía
que había sido un trueno; otros decían que le había
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta
voz no he venido por mí, sino por vosotros. Ahora va
a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Esto lo
decía dando a entender la muerte de que iba a morir.
J 12, 20-33
Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 2011-2012
Nuestra próxima clase de catecismo será el día sábado, 31 de
Marzo de 2012, a partir de las 8:00 a.m
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.

Ballet Folklórico
Nuestra Parroquia Sta. María de Czestochowa ha empezado
un grupo de Ballet Folklórico para niños mayores de 8 años
y adultos. Las clases son cada miércoles de 6 P.M a 8 PM
en el Makuch Hall. Se les pide que ayuden con una donación de $10 al mes para ayudar en los gastos del vestuario.
Si usted o algún conocido esta interesado favor de ponerse
en contacto con Ayla (708) 595-6345 para mas detalles.

Gracias al «sí» de Cristo y
de María, Dios pudo asumir
un rostro de hombre

25 de Marzo de 2012
La Anunciación, narrada al inicio del Evangelio de san Lucas,
es un acontecimiento humilde, escondido --nadie lo vio, sólo
lo presenció María--, pero al mismo tiempo decisivo para la
historia de la humanidad. Cuando la Virgen pronunció su
«sí» al anuncio del ángel, Jesús fue concebido y con Él comenzó la nueva era de la historia, que después sería sancionada en la Pascua como «nueva y eterna Alianza».
En realidad, el «sí» de María es el reflejo perfecto del «sí» de
Cristo, cuando entró en el mundo, como escribe la Carta a
los Hebreos interpretando el Salmo 39: «¡He aquí que vengo
- pues de mí está escrito en el rollo del libro - a hacer, oh
Dios, tu voluntad!» (10, 7). La obediencia del Hijo se refleja
en la obediencia de la Madre y de este modo, gracias al encuentro de estos dos «síes», Dios ha podido asumir un rostro
de hombre. Por este motivo la Anunciación es también una
fiesta cristológica, pues celebra un misterio central de Cristo:
su Encarnación.
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». La respuesta de María al ángel continúa en la Iglesia,
llamada a hacer presente a Cristo en la historia, ofreciendo
su propia disponibilidad para que Dios siga visitando a la
humanidad con su misericordia.
El «sí» de Jesús y de María se renueva de este modo en el
«sí» de los santos, especialmente de los mártires, que son
asesinados a causa del Evangelio. Lo subrayo recordando
que ayer, 24 de marzo, aniversario del asesinato de monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, se celebró la
Jornada de Oración y de Ayuno por los Misioneros Mártires:
obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, asesinados en el cumplimiento de su misión de evangelización y de
promoción humana. Ellos, los misioneros mártires, como dice
el tema de este año, son «esperanza para el mundo», pues
testimonian que el amor de Cristo es más fuerte que la violencia y el odio. No han buscado el martirio, pero han estado
dispuestos a dar la vida para ser fieles al Evangelio. El martirio cristiano sólo se justifica como supremo acto de amor a
Dios y a los hermanos.
En este período de Cuaresma contemplamos más frecuentemente a la Virgen que en el Calvario sella el «sí» pronunciado en Nazaret. Unida a Jesús, testigo del amor del Padre,
María vivió el martirio del alma. Invoquemos con confianza
su intercesión para que la Iglesia, fiel a su misión, dé al mundo entero testimonio valiente del amor de Dios.
Benedicto XVI, 25 marzo 2007

Apple Safari.lnk

Queridos hermanos y hermanas:
El 25 de marzo se celebra la solemnidad de la Anunciación de la Virgen María.

Invitamos a todos Ustedes a participar en la Misa en
español el día 26 de marzo a las 8:00PM.

Pronto se acerca la Fiesta de Pascua y necesitamos tu ayuda el día lunes 30 de Marzo a las
9:00 A.M. para limpiar la iglesia y preparar
todo lo necesario.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkiego Postu
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/
w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc
przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał
im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi
służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie
dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław
Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego.
Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu
na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się
sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
J 12, 20-33
WIELKANOC 2012
SPOWIEDŹ
Pn. 2 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wt. 3 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Środa 4 kwietnia 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wielki Czwartek 5 kwietnia
7:00PM Msza św. (W trzech językach)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielki Piątek 6 kwietnia
10:00AM Droga Krzyżowa na ulicach
3:00PM Celebracja (Po Angielsku)
5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)
7:00PM Celebracja (Po Polsku)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielka Sobota 7 kwietnia
Błogosławieństwo Pokarmów w kościele
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)
Wielkanoc 8 kwietnia
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
8:30AM Msza św. (Po Angielsku)
10:30AM Msza św. (Po Polsku)
12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
Poniedziałek Wielkanocny 9 kwietnia
7:30AM Msza św. (Po Angielsku)
8:15AM Msza św. (Po Hiszpańsku)
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26 marca
Zwiastowanie Pańskie
Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o
tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości.
Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi,
niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że
to na Niej spełnią się obietnice proroków, a
Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego,
będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica
Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem
władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół
Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od
czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z Efezu,
wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu pomiędzy latami 530-550. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w
Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I połowie VII w. Na
Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i
Hiszpania). W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę,
gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy
akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia.
Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny,
pierwszą osobą czyniąc Maryję jako "błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca,
aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana
Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z
kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. O święcie
Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692).
We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, bardzo piękna
procesja.
Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika
Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu,
gdzie według podania miał stać domek świętej Rodziny. W roku 570
nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenza. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele
większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955,
kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię.
W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa.
W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W
pobliżu tego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej,
w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą
z czasów Maryi jest jej Studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym
miejscu stał kiedyś kościół poświęcony św. Gabrielowi, aniołowi.
Nie mamy również pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie
Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają
jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali
wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to
było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy.
Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę,

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".
Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na
słowach pozdrowienia Gabriela - "łaski pełna" - Kościół oparł wiarę
w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna
łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św. Elżbiety:
"Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego" zawierają część pozdrowienia anioła (Błogosławionaś
Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała
podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu
wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej godności.
Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbiety.
Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do dnia
dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia Anielskiego odmawiały miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na dzień. Do jej
rozpowszechnienia przyczyniło się również "nabożeństwo trzech
Zdrowaś". Propagowało je wielu świętych, jak np. św. Leonard z
Porto Maurizio (+ 1751), św. Alfons Liguori (+ 1787) i św. Jan Bosko
(+ 1888). Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej

czystości - niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.
Do liturgii Pozdrowienie Anielskie zostało wprowadzone w formie
antyfony do Mszy świętej w IV Niedzielę Adwentu w wieku XII.
Najwięcej jednak do rozpowszechnienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła
się praktyka odmawiania różańca świętego, gdzie tę modlitwę powtarza się aż 150 razy.

Zapraszamy dnia 26 marca na Mszę św. w języku polskim o
godzinie 6:30PM w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Zapraszamy chętnych do ubierania palmy na Niedzielę Palmową w najbliższy czwartek o godzinie 6:00PM
Sprzątanie Kościoła !
Ze wzglądu na zbliżające się Święta bardzo
prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła w piątek
30-go marca o godz. 9:00 z rana i ofiarowanie
jednej lub dwóch godzin swojego czasu na
przedświąteczne czyszczenie kościoła. Prosimy przynieść
swoje narzędzia.

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.

