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

Fourth Sunday of Easter
April 29th, 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 PM

Misa por la Exaltacion de la Santa Cruz

May 4, First Friday , Easter Weekday
7:30
†Holy souls in the book of remembrance
8:15
O zdrowie i potrzebne łaski dla Tadeusza
7PM Za parafian
April 29, Fourth Sunday of Easter
8:30
Birthday Blessings for Denise Dooley (Wojdula & Yunker
family)
†Joseph Calka (Mary S. Anselmo)
10:30
Wynagradzająca za moje grzechy i całej rodziny oraz o
zdrowie i Boże bł. (służebnica)
O powrót do zdrowia i Boże bł. dla Krzysztofa
O Powrót do zdrowia dla cioci Karoliny
O Zdrowie i Boże bł. dla Elżbiety i Roberta Chowaniec w
rocznicę ślubu.
†Antoinette Andelbrat (great grand niece)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Kazimierz Staniszewski (1-a rocz. śm.)
†Marianna Staniszewska
†Zofia i Władysław Staniszewscy
†Józef Pałka (17-a rocz. śm.)
†Jerzy i Julia Zając
†Jan Niżnik iJózef Niżnik (10-a rocz. śm., rodzina)
†Aniela i Stanisław Tylka
†Helena Dulapa i Emil Panek (rocz. śm., rodzina)
12:30
Presentación de 3 años de Leslie Alexa Cano
Presentación de 3 meses de Mia Guadalupe Hernández
†Marcelino Núñez Carrasco y María Carello de Núñez
(Hijos)
†Rafael Navar Perez (Rosa Barba)
†Jecelyn Navar Alarcon
4:00
Por la bendición y salud de Fidel Barrera en el dia de su
cumpleaños
Po la salud y bendición de Maciej Kogut en sus cumpleaños.
†Rafael Navar Pérez
†Jecelyn Navar Alarcon
†Leandron Lara (Primo, Miguel Zuñiga)
April 30, Monday , Easter Weekday, Saint Pius V, Pope
7:30
†Pawel i Anna Mika
8:15
Por los feligreses
May 1, Tuesday , Easter Weekday, Saint Joseph the Worker
7:30
†Holy souls in the book of remembrance
8:15
†Jan i Helena Mika
May 2, Wednesday , Saint Athanasius, Bishop and Doctor of the
Church
8:00
†Holy souls in the book of remembrance
8:30
Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
May 3, Thursday , Saints Phillip and James, Apostles
7:30
†Ludwik, Józef, Jan Piersiak
8:15
Por los feligreses
6:30
Polish Mass

May 5, First Saturday , Easter Weekday
10:00
First Holy Communion of CCD students
5:00
†Floyd F. Nowaczyk (family)
†Helen Natonski (son, Lawry)
†Mary R. Zima (Frances & Clara Zima)
6:30
W intencjach próśb i podziekowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
May 6, Fifth Sunday of Easter
8:30
Homebound (St. Mary’s choir)
For the deceased and living members of the Rosary
Confraternity
†Helen Natowski (Marcy Pugno)
†Floyd F. Nowaczyk (family)
†Joseph Calka (Walter Cygan)
10:00
Litania loretańska do Matki Bożej
10:30
Wynagradzająca za moje grzechy i całej rodziny oraz o
zdrowie i Boże bł. (służebnica)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa Różańcowego
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30
†Alfredo Gonzalez (familia Gonzalez)
4:00
Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, May 5
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, May 6
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:30 F. Banachowski, Alicja Krzak
12:30 Beatriz Ibarra, Francisco Uribe
Tania Altamirano
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, May 5
5:00 Jean Yunker Frances Balla
Sunday, May 6
8:30 Ed Hennessy, Christine Zaragoza
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Lucilla Corral , Maria Clara Ibarra
Martha Tamayo
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
ll. Anna Budzakova & Jozef Jaśniak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 22nd, 2012
Apr. 21

The Most Rev. Raymond E. Goedert, D.D. administered the
sacrament of Confirmation to the following students in the Religious Education Program on Monday, April 23, 2012:

Daisy Aguilera
Gisselea Costa
Oscar Brito
Gustavo Garcia
Jesus Garcia
Leslie Garcia
Marilyn Garcia
Stephanie Garcia
Iridian Graciela Gonzalez
Jesus Guevara
Juan Guevara
Christian Haro
Patricia Haro

Julius Leyva-Cooper
Ashley Martinez
Jacqueline Martinez
Lisbeth Ortiz
Jonathon Rangel
Andres Robles
Mario Trevino
Citlalli Velasco Romo
J. Brittany Wilson

We wish to thank Miss Mary Warchol and Mrs. Mayra
Rodriguez for all their help and hard work to make this
celebration so memorable and special for Our CCD Students.

Apr. 22

5:00PM

656.00

6:30PM

96.00

8:30AM

1,289.00

10:30AM

1,595.00

12:30PM

1,739.00

4:00PM

1,598.00

TOTAL

5,973.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
Donations on 04/22/2012……..……………….………$ 403.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$153,178
Donations,
$40,418

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
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FOURTH SUNDAY OF EASTER
John 10:11-18

Jesus says that he is the good shepherd who knows his
sheep.
Gospel Reading
“Jesus said, ‘I am the good shepherd, and I know mine and
mine know me, just as the Father knows me and I know the
Father, and I will lay down my life for the sheep” (Jn 10:11415)..
In John’s Gospel Jesus constantly reveals himself in a number of “I am…” identifications: “I am the bread of life:…”I am
the living water”….”I am the way, truth, and the life”….I am the
Resurrection and the Life,” etc. The imagery of the Good
Shepherd comes to us through the Old Testament. The kings
and leaders of the people are called by the prophets to be
good and gentle shepherds who know their flocks and guide
them wisely and faithfully – and at times ever courageously.
Within the context of the Jewish feast of Dedication, Jesus
tells us that as the “Good Shepherd” he knows his flock intimately, leads them (and other strays as well) and protects
them with his life.
This metaphor fits in so well in our Easter season celebration of Christ who is both our paschal sacrifice and our Good
Shepherd.

Mothers’ Day will be celebrated on Sunday May
13, 2012. If you would like to remember your
Mother, Stepmother, Grandmother, Aunt or anyone who is “mother” to you, with a spiritual gift - .
a special Mass intention - please pick up a
MOTHERS’ DAY MASS INTENTION ENVELOPE
which can be found at all entrances of the church. Your
“special person” will be remembered during all of the Masses
on the weekend of May12th and May 13th. Please complete
the information on the envelope and place it in the collection
basket with your offering when you come to Mass.
We welcome in Baptism:
Armando Mauricio Gomez Jr.
Nicholas Jose Gomez
Romelo Lee Gomez
Olivia Nicole Hilgeman
Christopher Perez

Rev. Edwin D. Pacocha, will be celebrating his fiftieth anniversary of ordination to the Holy Priesthood! Fr. Edwin
served in our parish from 1967 to 1969 and a Mass of
Thanksgiving will be celebrated on Sunday, April 29, 2012
at 11:30 a.m. at St. Eugene Parish located at 5220 N. Canfield, Chicago, IL. May God reward you abundantly and may
you continue to serve Him faithfully for many more years!

The last Religious Education class for the
2011-2012 school year will be held Saturday morning,
May 12. This session will begin with the 8:00 A.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.

A PILGRIMAGE OF TRUST IN CHICAGO
This summer hundreds of young adults will hear
the message, “take part in your local church…be
part
of a parish” This encouragement is proclaimed at
the end of a 3 day Pilgrimage of Trust on Memorial Day weekend, May 25 & 28, 2012 when
young adults (ages 18 & 35) have an unique opportunity to experience a community of prayer,
hospitality and faith sharing during this weekend
created by the Taize brothers from France.
The Taizé Brothers organize large gatherings
each year in cities around the world. This year the
Pilgrimage will take place at DePaul University
in the Lincoln Park neighborhood. Young people
will come to pray, meet others, reflect on the
Gospel and to live the experience of Church as a
community of hope.
Young adults can register online: http://
taizechicago2012.eventbrite.com For more information or to view the video go to www.taize.fr/
Chicago Registration closes on April 30th.
St. Barbara School Open House
St. Barbara School, Brookfield will host an Open House
this Thursday, April 26th from 6 ‐8 p.m. and on Sunday,
April 29th from 12 ‐ 2:30 p.m. Please join us to see our
facility, meet our teachers and families!
St. Barbara School is now enrolling for Kindergarten
through 8th Grade. St. Barbara School is located at
8900 Windemere Ave. Brookfield.
Visit stbarbaraschool.com or call (708) 485‐0806 for
more information.

Anuncios Parroquiales
IV Domingo de Pascua
En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que
no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estragos y
los dispersa; y es que a un asalariado no le importan
las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las
mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las
ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este
redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán
mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por eso
me ama el Padre: porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo
poder para recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo
la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de
mi Padre.
Jn 10, 11- 18
Mes de mayo dedicado
a la Virgen María
La Iglesia dedica a la Virgen María el
mes de Mayo para conocer mejor sus virtudes y amarla más. Son muchas las virtudes de la Virgen y podemos aprovechar
este mes para crecer en alguna de ellas.
Se trata de que nos esforcemos por vivir
como hijos suyos. Esto significa:
• Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo
que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a ella
en todo momento.
• Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera
de nosotros y recordarla a lo largo del día.
• Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que
Jesús nos da, pasan por las manos de María, y es ella
quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
• Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
• Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María especialmente el Santo Rosario.

Domingo, 13 de mayo
Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de
una manera especial, ofreciendo la Santa
Masa por ellas. Los sobres están
disponibles en las diferentes entradas de
la iglesia. Usted puede incluir el nombre de su
mamá viva o fallecida y poner sobre con la
ofrenda a la canasta de la colecta dominical.

29 de Abril de 2012
Exaltación de la Santa Cruz
Hacia el año 320 la Emperatriz Elena
de Constantinopla encontró la Vera
Cruz, la cruz en que murió Nuestro
Señor Jesucristo, La Emperatriz y su
hijo Constantino hicieron construir en
el sitio del descubrimiento la Basílica
del Santo Sepulcro, en el que guardaron la reliquia.
Años después, el rey Cosroes II de Persia, en el 614
invadió y conquistó Jerusalén y se llevó la Cruz poniéndola bajo los pies de su trono como signo de su
desprecio por el cristianismo. Pero en el 628 el emperador Heraclio logró derrotarlo y recuperó la Cruz
y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre
de ese mismo año. Para ello se realizó una ceremonia
en la que la Cruz fue llevada en persona por el emperador a través de la ciudad. Desde entonces, ese día
quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el
de la Exaltación de la Vera Cruz.
Todos están invitados a la Misa por la celebración de
la Exaltación de la Santa Cruz que se celebrara el día
3 de mayo, 2012 a las 8:00 P.M
El grupo de Jóvenes “Amigos de Cristo”
les desean dar las gracias por todo su apoyo durante la realización de su rifa de aniversario. También queremos felicitar a los
ganadores de los premios:
Primer premio: Rey Hernandez
Segundo premio: Javier Aguilera
Tercer premio: Alicia Castro
Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 2011-2012
La Misa de presentación para todos los estudiantes
de primera Comunión será el sábado, 28 de abril en la misa de
5:00 P.M. Los estudiantes y padres deberán estar en la iglesia
a las 4:45 P.M. Tendrán que sentarse en la parte de enfrente
de la iglesia. Los niños/as tendrán que traer las banderas con
ellos a la misa porque serán presentadas durante la liturgia.
Los estudiantes tendrán su ensayo sobre la Primera
Comunión el martes, 1 de mayo de 4:00 P.M a 6:00 P.M. Pueden dejar los estudiantes enfrente de la escuela y recogerlos
enfrente de la iglesia a las 6:00 P.M. Por favor no niños chiquitos durante el ensayo.
La ultima clase de catecismo por el año 2011-2012
será el sábado, 12 de mayo. Clases daran inicio a las 8:00
A.M

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i
ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /
najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie
zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i
znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję
za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje
oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go
nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz
otrzymałem od mojego Ojca.
J 10,11-18
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o godzinie
10:00AM, przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do
licznego udziału w tych pięknych maryjnych nabożeństwach.

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny
Królowej Polski
Od wieków już w dniu 3-go maja nasze myśli i serca skierowane
są na Jasną Górę, gdzie obchodzona jest Uroczystość Najśw. Maryi
Panny Królowej Polski. W czasie
szwedzkiego potopu w 16-ym
wieku ówczesny król, Jan Kazimierz miano Matkę
Bożą Królową Korony Polskiej. Ślubując Jej wierność całego narodu.
Matka Boża prowadziła i prowadzi nasz naród ku
jego przeznaczeniu poprzez wszystkie epoki chwały i
okresy narodowej niedoli.
3-ci maja to rocznica powstania konstytucji uchwalonej pod przewodnictwem Króla Stanisława Augusta. Konstytucja 3 maja jest drugą na świcie, a pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją, regulującą
organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.
W tym dniu 1791 r. nasi przodkowie uchwaloną
ustawę zasadniczą przynieśli przed ołtarze dając wyraz przeświadczeniu, że każde dzieło ludzkie winno
odnosić się do Boga. Uczmy się od nich tej wielkiej
miłości Boga i Ojczyzny.

29 kwietnia 2012 r.

Miesiąc Maj!
W tradycji polskiej miesiąc
maj jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W tym
miesiącu składamy hołd Bożej
Rodzicielce odmawiając litanię loretańską do Matki Bożej
jak też rozważając tajemnice
różańca świętego.
Zwróćmy uwagę by w tym
miesiącu czy to w sposób prywatny czy też przez
udział w nabożeństwie w kościele tej pięknej tradycji stało się zadość i abyśmy potrafili żyć tak jak
żyła Maryja Matka Chrystusa.
Krucjata
Modlitwy Chorych
Krucjatę Modlitwy Chorych. Co
jest Krucjata Modlitwy Chorych?
To jest duchowa posługa, w której
członkowie ofiarują wszystkie ich
modlitwy, ofiary, cierpienia i radości Bogu dla zbawienia ludzi i dobra parafii. Kto może należeć? Chorzy, cierpiący i osoby w podeszłym wieku.
Co mają czynić? Modlić się za świat, Kościół i osoby
potrzebujące z naszej parafii. Każdego miesiąca otrzymają list z parafii podający intencje modlitwy na następny miesiąc. Jakie dobro czynią? Wypraszają błogosławieństwo Boga dla kapłanów, zakonników, rodzin, młodzieży, ludzi oddalonych od Boga i wszystkich potrzebujących. Czy będą spotkania albo opłata? Nie, to jest
duchowa krucjata. Nie będzie żadnych spotkań ani
opłat. Jedynie konieczna jest ich modlitwa, cierpienie i
radość.

Zapraszamy na Mszę św. w Święto Matki Bożej
Królowej Polski dnia 3 maja o godzinie 6:30 PM
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o
godz. 7:00 wieczorem.
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.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Święci Apostołowie Filip i Jakub
Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany
przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego
uczniów (J 1, 43-46):
Filip musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem
Pana Jezusa, skoro poganie proszą go, aby im
dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem:
W czasie ostatniej wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał
Apostołom swojego niebieskiego Ojca:
Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników.
W ikonografii św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem,
ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie - znak męczeństwa.
Towarzyszy mu anioł.
Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła Jakuba, zwanego także Starszym - przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do grona Apostołów),
był synem Kleofasa i Marii (Mk 15, 40), rodzonym bratem św. Judy

Tadeusza, krewnym Jezusa.
Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła Jakuba, zwanego także Starszym - przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do
grona Apostołów), był synem Kleofasa i Marii (Mk
15, 40), rodzonym bratem św. Judy Tadeusza,
krewnym Jezusa.
Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go w latach 45-49. List
był pisany pięknym językiem greckim, co wskazuje, że św. Jakub go dyktował, a pisał doskonały
stylista.
O śmierci św. Jakuba Apostoła pisze Józef Flawiusz, współczesny
mu historyk żydowski:
Jakub już za życia doznawał wielkiej czci i to nie tylko wśród wyznawców Chrystusa, ale również wśród Żydów.
W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z
mieczem oraz z księgą. Czasami jako biskup rytu wschodniego.

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.

