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

Third Sunday of Easter
April 22nd, 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

April 22, Third Sunday of Easter
8:30 †Mike and Anne Vavrek (Family)
†Joseph Calka (Joanne & Tom Kozak)
10:30 Wynagradzająca za moje grzechy i całej rodziny oraz o
zdrowie i Boże bł. (służebnica)
O zdrowe i Boże bł. dla Stanisławy w dniu urodzin oraz
o wytrwanie w trudnych sprawach.
O szczęśliwą podróż do Polski dla Ireny
O zdrowie i szczęśłiwą podróz do Polski dla Anastazji i
Ireny
†Irena Cebula (od rodziny)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Stefania Kołpa
†Wojciech Zając
†Janina Zając
†Genowefa Miętus
12:30 Bendiciones especiales a los integrantes del grupo de
jóvenes “Amigos de Cristo” (Quinto
Aniversario)
Presentacion de 3 meses de Jayden Magaña
†Inocente Chavez (Rosio, Hermana)
4:00 Por los feligreses
April 23, Monday , Easter Weekday, Saint George, Martyr; Saint
Adalbert, Bishop and Martyr
7:30 †George Kent
8:15 †Albin Bąk (rocz. śm.)
April 24, Tuesday , Easter Weekday, Saint Fidelis of
Sigmaringen, Priest and Martyr
7:30 O jedność i miłość w parafii
8:15 O potrzebna łaski dla Kasi z okzaji urodzin (rodzina)
April 25, Wednesday , Saint Mark, Evangelist
8:00 O zdrowie i Boże bł. dla Mieczyslawy
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
April 26, Thursday , Easter Weekday
7:30 †Albin, Jan, Czesław, Salomea, Emil. Zbigniew,
Czesław, Maria, Michał
8:15 Za weteran z pod Monte Cassino i Powstania
Warszawskiego
April 27, Friday , Easter Weekday
7:30 O Boże bł. dla Ks. Jacka Ważnego
8:15 †Ludwik Piersiak

Iskierki Parafialne
April 28, Saturday , Easter Weekday, Saint Peter Chanel, Priest
and Martyr; Saint Louis Grignion de Montfort,
Priest
1:00 Wedding: Małgorzata Kawa & Sławomir Waligóra
5:00 Presentation of the CCD First Holy Communion Class
For the health of Kerry Czarnecki (mother)
Birthday Blessings Anna Byrnas (Family)
†John Przybyla (Jaramillo Family)
†Mary R. Zima (Frances & Clara Zima)
†Frank Czarnecki (wife)
6:30 Za parafian
April 29, Third Sunday of Easter
8:30 †Joseph Calka (Mary S. Anselmo)
10:30 Wynagradzająca za moje grzechy i całej rodziny oraz o
zdrowie i Boże bł. (służebnica)
†Antoinette Andelbrat (great grand niece)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30 †Marcelino Nuñez Carrasco y Maria Carello de Nuñez
(Hijos)
†Rafael Navar Perez (Rosa Barba)
†Jecelyn Navar Alarcon
4:00 †Rafael Navar Perez
†Jecelyn Navar Alarcon

Lector Schedule
Saturday, April 28
5:00 Marie Jarding, John Stenson
Sunday, April 29
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:30 Waldemar Lipka, Krzysztof Zbowrowski
12:30 Tania Altamirano, Roberto Pasillas
Esteban Gutierrez
4:00 Humberto Tellez, Martha Brito
Victor Ibarra
Eucharistic Minister
Saturday, April 28
5:00 Jean Yunker Frances Balla
Sunday, April 29
8:30 Ed Hennessy, John Kulaga
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Ruth Trujillo, Francisco Uribe
Marisol Ortiz, Javiet Hernandez
4:00 Lucilla Corral Lucy Gamiño
Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
III. Małgorzata Kawa & Slawomir Waligora
l. Anna Budzakova & Jozef Jaśniak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 15th, 2012
Apr. 14
Apr. 15

The next Religious Education (CCD) class will
be held on Saturday morning, April 28, 2012.
The presentation of our Confirmation class will
take place on Saturday, April 21, 2012 at the 5:00 P.M
Mass. Practice for Confirmation will follow. The Sacrament of Confirmation will be administered on Monday,
April 23, 2012 at 7:00 P.M.
The presentation of our First Communion class
will take place on Saturday, April 28, 2012 at the 5:00
P.M Mass. A special rehearsal for the First Communion class will be on Tuesday, May 1, 2012. Students
will meet in front of the school at 4:00 P.M. and parents
will pick up their children in from of the Church at 6:00
P.M. No little children will be in church during this rehearsal. Our Religious Education students will received
their First Holy Communion on Saturday, May 5, 2012
at 10:00 A.M.
The Polish Falcons of America are hosting a food
and blood drive on Saturday, April 21st, at St.
Mary’s Social Center from 9:30 a.m until 1:30 p.m.
All food collected will be donated to the Catholic
Charities Austin Division in Cicero. The blood drive
is being coordinated through Heartland Blood Centers. To make an appointment, sign up online at
www.hearlandbc.org or call Laura Kazmierowicz at 630-7542273 between 8:00 a.m and 4:00 p.m. Monday– Friday. If you
need language assistance to make an appointment , call Heartland
at 1-800-746-4483. Walk-ins will also be welcome. Forms will be
available in Spanish. See flyers at the back of the church for more
details.

Mothers’ Day Mass envelopes can be found at all entrances of
the church. All Masses on Mothers’ Day will be offered for all
living and deceased mothers whose names are listed on the
Mass envelopes.
We welcome in Baptism:
Jacob Mattew Alvarez
Zoey Alexa Alvarez
Amelia Magdalena Debski
Ewa Klukoszowski
Michal Martinczak
Maciej Morawa
Julianna Garcia Ochoa
Azaak Anthony Romo
Omar Yañez

5:00PM

783.00

6:30PM

70.00

8:30AM

1,061.00

10:30AM

1,829.00

12:30PM

1,472.00

4:00PM

1,057.00

TOTAL

6,272.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
Donations on 04/01/2012……..……………….………$ 420.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$153,581
Donations,
$40,015

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
Angie 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
Elizabeth Wambold
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Domingo Corral
Michalina Górka
Robert O’Connor
Marely Anely Lopez
Phyllis Fles
Theresa Brazta

St. Mary’s Parish News
Third Sunday of Easter
1 John 2:1-5a

Those who know God keep his commandments.
Background on the Gospel Reading
On the third Sunday of Easter, we continue to hear
Gospel accounts of Jesus' appearances to his disciples following his Resurrection. Today's reading,
taken from the Gospel of Luke, follows immediately
after the report of Jesus' appearance to his disciples
on the road to Emmaus. This is the event being recounted by the disciples in the opening verse of today's Gospel.
Consistently in the reports of Jesus' post-Resurrection
appearances, Jesus greets his disciples with the
words, “Peace be with you.” This is a most appropriate greeting. The disciples have witnessed the death
of someone they loved, and they now fear for their
own lives as well. Peace is what they need more than
anything else. Jesus often connects this greeting of
peace with another gift—forgiveness. In today's Gospel, this connection is made in the final verses.
Even as they hear Jesus' greeting of peace, the disciples are startled and terrified. They are uncertain
about what to make of the figure before them and,
quite understandably, they mistake Jesus for a ghost.
Yet the figure before them is not a ghost; Jesus invites them to experience his resurrected body with
their senses, to look and to touch. The figure before
them is flesh and bone, still bearing the marks of crucifixion. Although the disciples cannot forget his suffering and death, peace begins to take root in their
hearts, as their fears turn to joy and amazement.
As further proof of his identity and of his resurrected
body, Jesus eats with his disciples. The disciples
have known Jesus best through the meals that he has
shared with them. Descriptions of these meals are a
defining element of Luke's Gospel. By eating with his
disciples after his Resurrection, Jesus recalls all these
meals, and most importantly, he recalls the Last Supper.
Luke's report of the Last Supper and the meals that
Jesus shared after his Resurrection unveil for us the
significance of the Eucharist. Having shared a meal
with his disciples, Jesus now uncovers for them the
significance of what was written about him in the
Scriptures. So, too, our celebration of the Mass is an
encounter with Jesus, through the Word and the Sacrament of the Eucharist. As Jesus commissions his
disciples to be witnesses to what Scriptures foretold,
our celebration of the Eucharist commissions us. Like
the disciples, we are sent to announce the good news
of Jesus' forgiveness of sins.

April 22, 2012
Peace Through Music
In The Spirit of John Paul –
Chicago 2012
Concert in Honor of the First
Anniversary of the Beatification of Pope John Paul II
Orchestra Hall at Symphony Center
Monday, April 23, 8 p.m.
Details: www.archchicago.org
Tickets: www.cso.org
Happy Birthday to You!
On Tuesday, April 24, Miss. Sindy Tellez, our
parish receptionist will be celebrating her 21st birthday. Miss Tellez we wish to express our appreciation for all of your terrific work and wish you all the
best that life has to offer. May the Lord bless you
and keep you in His care.

Mother Daughter Tea

“God’s Plan for Growing Up”
Make a date with your daughter!
Come to a Mother-Daughter Tea!
Sunday, April 29, 2012
2:30 p.m. to 5 p.m.
Catholic Charities, Vincent Hall
721 N. LaSalle, Chicago, IL
Fee: $30 per mother and daughter - $10 each additional daughter. For a registration form or information,
call Maria Garcia at the Family Ministries Office at
312.534.8273.
PLEASE CALL US WHEN SOME ONE IS SICK
Do you know that hospitals need your permission to notify the church when you or a family member is admitted
to the hospital ?
Many hospitals ask what your religion is at the time you
are admitted. They also ask if you want your parish to be
told that you are in the hospital.
Many hospitals do not ask about religion and do not ask
about notifying the church!
All hospitals are required to follow very strict patient
privacy laws Many hospital stays are short term and
most hospitals have Ministers of Communion who serve
Catholic patients. In cases of serious illness and/or long
term hospitalizations and in cases of sudden emergency
please call the rectory so that we can be of help to you. If
a member of your household is unable to come to
church, even for a short time, our Ministers of Care will
be happy to bring Communion and visit.

Anuncios Parroquiales
Tercer Semana de Pascua
Entonces los discípulos contaron lo que les había pasado en el
camino, y cómo reconocieron Jesús al partir el pan. Todavía
estaban hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en
medio de ellos y los saludó diciendo: Paz a vosotros. Ellos sobresaltados y muy asustados, pensaron que estaban viendo un
espíritu. pero Jesús les dijo: ¿Por qué estáis tan asustados, y
por qué tenéis esas dudas en vuestro corazón? Ved mis manos
y mis pies: ¡soy yo mismo! Tocadme y mirad: un espíritu no
tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decirles
esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿Tenéis aquí algo de comer? Le dieron
un pedazo de pescado asado, y él lo tomó y lo comió en su
presencia. Luego les dijo: Lo que me ha sucedido es lo que os
anuncié cuando aún me hallaba entre vosotros; que había de
cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en
los libros de los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la
mente para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Está
escrito que el Mesías tenía que morir, y que resucitaría al tercer
día; y que en su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay
que anunciar a todas las naciones que se conviertan a Dios,
para que sus pecados les sean perdonados. Vosotros sois testigos de estas cosas.
Lc 24, 35-48
Reflexión
Hay personas que opinan que la vida de cada ser humano está escrita. Dicen que el destino de cada uno ya está predeterminado. Los
católicos no creemos en esta afirmación. Nosotros no creemos en el
destino. La vida de cada ser humano está basada en el amor y la
libertad personal que nos hace realmente dueños de nuestra existencia. El Evangelio de hoy nos dice que "así estaba escrito..." pero no
referido a un cumplimiento ciego de un supuesto destino. Jesús entregó su vida libre y conscientemente por la salvación de todos. Aceptar
al Señor pide de nosotros esa entrega libre y consciente a la voluntad
de Dios. Muchas veces podemos pensar que el cristianismo es una
religión complicada donde la filosofía se ha hecho teología y viceversa. Para algunos la filosofía les es suficiente para llenar sus vidas. Ya
existen en muchas ciudades el "consejero filosófico" además de los
consejeros espirituales y psicológicos... ¿Pero qué es lo que necesitamos realmente para encontrar al Señor en nuestra vida? La resurrección del Señor es algo razonablemente increíble. Sólo desde la fe
podemos penetrar en su hondura y su amplitud. Siempre nos quedaremos cortos a la hora transmitir la trascendencia de este suceso que
cambió la faz de la Humanidad. Necesitamos un asentimiento para
descubrir la trascendencia de la resurrección. Para muchas personas,
incluso para algunos que se dicen cristianos , la resurrección es un
tema incómodo. Es difícil de explicar y mucho más complicado el sentir interiormente esa experiencia. Pero todos estamos llamados, invitados, a experimentar esa resurrección. Nuestra fe está basada en la
resurrección. No recordamos y vivimos a Jesús porque hiciera milagros ni por sus parábolas, ni siquiera por su actitud de rebeldía... de
todas esas situaciones tenemos innumerables ejemplos en la Historia.
Recordamos a Jesús porque dio su vida por nosotros redimiendo
nuestra debilidad espiritual y porque resucitó, todo lo demás debe
girar alrededor de este gran acontecimiento. En la pastoral muchas
veces hacemos justo lo contrario. Presentamos todas las exigencias
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de la fe, adoctrinamos más que evangelizamos, normalizamos más
que liberamos y dejamos la cuestión de la realidad de la resurrección
casi escondida. Llenos de miedos disfrazamos la vida auténtica
(Jesús resucitado) como un personaje cargado de historia y de teología en lugar de vitalidad que ayude al ser humano a encontrar el sentido trascendente de su vida.
Hay que tener cuidado que nuestra tarea pastoral se convierta en un
contentar al personal. Cuantas veces las personas alejadas dicen que
vienen a nuestras reuniones si no se les habla de "religión..." En otras
ocasiones cristianos de buena voluntad adoctrinan bajo una espesa
estela de "espiritualidad". Creo que ninguna de las dos posturas ofrecen plenamente la densidad de la resurrección de Jesús. Para predicar sobre la resurrección hay que estar en caminos de resurrección.
Tenemos que ir constantemente de la muerte a la vida y de la vida a
la Vida. Nuestro mensaje tendrá siempre estos referentes. No es suficiente la realidad de la resurrección para seguir al Señor. Los amigos
de Jesús cuando le experimentaron resucitado le confundieron. María
Magdalena le confunde con el "hortelano". Los discípulos de Emaús
con "un caminante". Algunos de sus discípulos con "un fantasma".
También en nuestro tiempo a Jesús le podemos confundir con tantas
y tantas cosas: "un revolucionario", "un justiciero", "un reivindicador
de...", "un iluminado". La única manera de no confundir a Jesús con
alguien que no es, es precisamente zambullirnos el resto de nuestra
vida en el misterio de su resurrección. Meditar, orar y vivir la resurrección es la mejor predicación que podemos hacer sobre ella. Los apóstoles están reacios a conocer a Jesús resucitado. Cristo abre a los
apóstoles el "entendimiento para comprender las Escrituras". Sólo
Dios puede abrirnos la mente y el corazón para aceptar la grandeza
de este mensaje. Vivimos en una sociedad que se ha acostumbrado a
vivir sin la grandeza de las palabras grandes y prefiere las mínimas
realidades, la intrascendencia a la trascendencia. Este es el peaje que
tenemos que pagar a nuestra debilidad humana. La resurrección es la
redención de nuestra débil humanidad. Cuando las luces se apagan y
los sueños se acaban, vuelven una y otra vez los fantasmas a la vida,
que nos traen la soledad. Cuando las puertas se cierran y las lágrimas
quiebran y la incertidumbre de saber qué pasará, entonces es cuando
no queda nada. Resucitar es encender las luces, despertar de los
sueños, despejar los fantasmas y recuperarnos de la soledad. Resucitar es abrir las puertas y secar las lágrimas y saber la seguridad de lo
que pasará. Entonces es cuando lo tendremos todo. La vida de cada
cristiano es ir de la cruz a la resurrección y en el camino nos encontraremos con los auxilios de la Palabra, la Iglesia, los demás. Debemos
hacer este trayecto sin miedos. Jesús va delante abriéndonos el camino. Termina el Evangelio de hoy recordándonos que nosotros somos
testigos de esto...

Ministerio de Jóvenes Adultos de Sta. María
de Czestochowa
“Joven al Encuentro del Pastor”

“El que no ama no ha conocido a Dios,
pues Dios es amor” (1 Juan 4; 8)
27, 28 & 29 de Abril
Retiro dará inicio a las 7:00 pm
Invitamos a todos los jóvenes a partir de 18 a
30 años de edad y solteros (sin hijos) a participar en este retiro. Las formas de registro y demás información estarán disponible al termino de las Misas Dominicales en español.

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkanocna
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali
Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam
stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i
wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni
byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni
podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli
Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Łk 24,35-48

Święty Marek, Ewangelista - 25 kwietnia
W księgach Nowego Testamentu występuje
pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie (Dz 12,
12) wspominają go jako "Jana zwanego Markiem", syn Marii, która prawdopodobnie była
właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Był Palestyńczykiem. Imienia
jego ojca nie znamy. Zapewne, w czasach
publicznej działalności Pana Jezusa matka jego, Maria, była
wdową; pochodziła z Cypru.
Jest bardzo prawdopodobne, że matka jego była właścicielką
Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. Jest bardzo również możliwe, że matka św. Marka była
również właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej. Św.
Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje ciekawy szczegół, o
którym żaden z Ewangelistów nie wspomina, że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne w budce czy też w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i
owinięty jedynie prześcieradłem wybiegł na zewnątrz. Kiedy
zobaczył, że Pana Jezusa zabie rają oprawcy, zaczął krzyczeć.
Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł do niego, aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło w rękach pachołka (Mk 14, 15).
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr udzielił św. Markowi Chrztu świętego. Dlatego nazywa go swoim synem (1 P 5, 13). Wieczernik
służył Apostołom za dom schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się książę Apostołów zaraz po swoim
cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia (Dz 12, 11-17).
Kiedy w roku 44 św. Paweł i św. Barnaba przybyli do św. Piotra
z jałmużną dla Kościoła w Jerozolimie, znaleźli św. Piotra i św.
Jakuba w Wieczerniku. Barnaba był krewnym św. Marka. Marek
towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem
w pierwszej podróży na Cypr. Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb
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małej Azji przez wysokie góry Tauru, Marek się sprzeciwił, co
bardzo rozgniewało Apostoła Narodów. Marek nie czuł się zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w
roku 49 w Pergo zawrócił (Dz 12, 25; 13, 13).
Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą drugą podróż apostolską, Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale Apostoł Narodów się nie zgodził. Wtedy Barnaba opuścił Pawła, tak że ten
odtąd sam w towarzystwie św. Łukasza Ewangelisty i innych
odbywał swoje apostolskie podróże. Razem wówczas Barnaba i
Marek udali się na Cypr. Była to wyspa rodzinna Barnaby, a być
może, że również św. Marka (Dz 15, 35-40). W kilkanaście lat
potem, w roku 61 widzimy ponownie św. Marka przy Pawle w
Rzymie. Pisze o tym sam Apostoł w Liście do Kolosan i do Filemona (Kol 4, 10; Flm 24). Możliwe, że Marek wybierał się wtedy, wysłany przez św. Pawła, do wspomnianych adresatów,
gdyż Apostoł Narodów żąda dla niego gościnnego przyjęcia.
W Liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi,
aby przybył do niego także Marek, "jest mi bowiem przydatny do
posługiwania" (2 Tm 4, 1).
Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie wiemy nic pewnego o dalszych losach jego życia. Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w
Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść
śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają słusznie datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana (98117). Odnośnie męczeństwa św. Marka nie mamy żadnych danych. Zastanawia, że o śmierci męczeńskiej św. Marka nic nie
wie św. Hieronim. Tym większe zastrzeżenie budzi legenda, wg
której Marek miał głosić Ewangelię w Akwilei, a nawet w Lorch
(Austria).
Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Napisał ją św. Marek przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia św. Łukasza. Mogła więc powstać w latach 50-60. Zaczyna on swoją
Ewangelię od Chrztu Pana Jezusa i od powołania św. Piotra na
Apostoła. Podaje on jako szczegół charakterystyczny: pobyt
Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej
(Mk 1, 29-31).
Święty Marek znał doskonale język aramajski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramajskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 22). Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 12). Ewangelię swoją
pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie
gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako
świadków pośrednich męki Pańskiej.
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach
pogody.
W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w
paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni
zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m.in. lew ze
skrzydłami - jeden z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe, zwój.

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.

Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze święte
13-go maja będą odprawione w intencji matek żyjących i zmarłych. Kopertkę z ofiarą i
wypisanym imieniem matki można złożyć do
koszyka wraz z niedzielą kolektą.

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.

