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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 29, 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. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Wednesday
6:00 – 7:40 PM (Trilingual)
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

July 29, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Bernice Nowicki (Pedro and Dinah Zaragoza)
†Janice Lackey (Friends from Spred)
†Frances Slepicka (Senior Club)
10:30
†Dolores Koss (Tony Romanowski)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Tomasz (w 30-tym dniu od śmierci, rodzina i bracia)
†Renata Domalik (3-a rocz. śm., Agnieszka)
O zdrowie i Boże bł. dla Jadwigi Rażniewskiej
O zdrowie i Boże bł. dla Izabeki z okazji 3-ej rocz. urodzin
O zdrowie i Boże bł. dla Waldemara
O zdrowie i Boże bł. dla Agnieszki i Zenona w 8-ą rocz.
ślubu
O szczęśliwą podróż do Polski dla Elżbiety, Roberta, Nicol i
Wiktorii Chowaniec
O szczęśliwą podróż do Polski dla Janiny i Jana Kulak
O Boże bł. dla Barbary i Zbigniewa Nowak w 3-ą rocz. ślubu
z prośbą o dalsze łaski.
†Edward Ptak (7-a rocz. śm, żona, dzieci i wnuki)
12:30
Presentación de 40 días de Sophia Isabela Velazquez
Rodríguez
†Esther Chávez Godinez (Familia Godinez Rodriguez)
4:30
Presentación de 40 dias de Jimena Hernandez
Presentación de 3 anos de Shaila Marisol Andrade
Bendición para Familia Andrade Bernal
†Dolores Gómez (Adriana Senteno)
July 30, Monday, Saint Peter Chrysologus, Bishop and Doctor of the
Church
7:30
†Henryk Groniewski
8:15
†Zofia Wieladek (Sister Magdalene)
July 31, Tuesday, Saint Ignatius of Loyola, Priest
7:30
†Jacqueline Knapp (Friend)
8:15
†Henryk Groniewski
August 01, Wednesday, Saint Alphonsus Liguori, Bishop and Doctor of
the Church
8:00
For Redemptorist
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
August 02, Thursday, Saints Eusebius of Vercelli, Bishop; Saint Peter
Julian Eymard, Priest
7:30
†Zofia Wieladek (Sister Magdalene)
8:15
O Boże bł. i zdrowie dla Paula z rodziną
August 03, First Friday , Weekday in Ordinary Time
7:30
†Zofia Wieladek (parishioner)
8:15
Por los feligreses
7PM Polish Mass

Iskierki Parafialne
August 04, First Saturday, Saint John Vianney, Priest
8:00
English Mass
11:00
Wedding: Bernadeta M. Wilczak & Stanislaw Kuma
1:00
Quinceañera: Andrea Fierro
5:00
†Frances Slepicka (Family and Friends)
6:30
W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Marii i Zenona Ryszkiewicz
w 25 rocznicę ślubu.
August 05, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
8:30
St. Mary’s Shut-Ins Choir
Living and Deceased Members Rosary Conference
†Stephanie Theriault (Marcy Pugno)
10:30
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa Różańcowego
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Tadeusz Malinowski, (2-a rocz. śm. córka)
†Tom Cheehw (Tony Romanowski)
12:30
Bendición en su bautismo de Daniel Ávila
†Alfredo González (Familia González)
4:30
Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, August 04
5:00
Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, August 05
8:30
Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:30
Andrzej Szudzinski, Alicja Krzak
12:30
Beatriz Ibarra, Francisco Uribe
Tania Altamirano
4:00
Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, August 04
5:00
Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, August 05
8:30
Christine Zaragoza, Ed Hennessy
John Kulaga
10:30
Polish Eucharistic Minister
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
lll. Bernadeta M. Wilczak & Stanislaw Kuna
ll. Mayra Diaz & Alfredo Bueno
ll. Teresa Maka & Stanislaw Maka
I. Monika Grzebyk & Grzegorz Kogut
l. Barbara H. Koltas & Tomasz A. Wodziak

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

Don’t forget that we will have our last
early bird drawing on August 12, 2012
during the Spanish Mass at 12:30 P.M.
There’s still time for you to have a
chance to win $100
The Hispanic Ministry group of St. Mary of
Czestochowa Parish is working very hard to earn
cash to purchase the food they will need to prepare to serve at our parish Summer Fest and
Carnival beginning on Thursday, August 23rd
through Sunday, August 26th. They have been
preparing delicious, homemade Mexican food which they serve in
Makuch Hall on Sundays. The Sunday of August 5th will be the last
food sale

BERWYN-CICERO CATHOLIC SCHOOLS
With hope and excitement we are strengthening Catholic
school education in Berwyn and Cicero for your children. This
year, several new and exciting opportunities will enrich the educational experience for all the children in our community. If you
would like more information, please contact one of the schools
below:
► St. Frances of Rome – 708-652-2277—offers All Day PreK (4yr.old) - 8th grade. St. Frances of Rome school is located at 1401 S. Austin Blvd in Cicero, IL
► Our Lady of Charity—708-652-0262—offers All Day Pre-K
(4yr. Old) - 8th grade. Our Lady of Charity is located at
3620 S. 57th Court in Cicero, IL.
► St. Leonard School--708-749-3666-offers All Day Pre-K
(3yr. Old) - 8th grade. St. Leonard School is located at
3322 S. Clarence Ave. in Berwyn, IL.
► St. Odilo School—708-484-0755-offers All Day Pre-K (3yr.
Old) - 8th grade. St. Odilo School is located at 6617 W.
23rd Street in Berwyn, IL.
All four schools are State recognized; they have a full academic
curriculum, certified teachers, computer labs, physical education programs hot lunch programs, Before and After school programs, sports programs, Yearbook, Student Councils, Children’s Choirs, and Altar Servers.
For more information, contact Nancy Rivera, Director of Development at St. Frances of Rome, 708-652-2277 ext. 207 or
nrivera@sfr-school.org.

We welcome in Baptism:
Ava Rose Dziura
Samantha Suzanne Giacomelli

5:00PM

541.00

6:30PM

224.00

8:30AM

1,138.00

10:30AM

1,524.00

12:30PM

1,385.00

4:00PM

469.00

TOTAL

5,281.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596
Parking Lot donation: July 15th, 2012…………………$355.00
Thank you and may God reward your generosity!

Goal $193,596
Deficit,
$151,336
Donations,
$42,260

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
Domingo Corral
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Angie Gonzalez
Michalina Górka
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Bob Krolak
Harriet Kurcab
Jesus Lopez
Marely Anely Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak

James Marine
Gertrude Michaels
Mildred Micnerski
Larry Napoletano
Robert O’Connor
Stacia Pikul
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Vincent Stillo
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Elizabeth Wambold
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Steve Scamerhorn

St. Mary’s Parish News
Seventeenth Sunday of Ordinary Time, Cycle B
John 6:1-15

Jesus feeds the crowd of more than five thousand people with
five barley loaves and two fish.
Background on the Gospel Reading
Through most of Lectionary Cycle B, our Sunday Gospel readings are taken from the Gospel of Mark. Over the past two Sundays, we heard how Jesus sent his disciples to share in his mission. If we were to continue reading Mark's Gospel, we would
next hear his report of how Jesus feeds the crowds in the miracle of the multiplication of the loaves and fishes. Our Lectionary,
however, leaves Mark's Gospel for the next several weeks and
instead presents this event from the Gospel of John. In John's
Gospel, Jesus' multiplication of the loaves and the fishes is presented as a sign of his authority and divinity. Jesus interprets the
meaning and significance of this miracle as a sharing of his Body
and Blood. This chapter is sometimes called the “Bread of Life
Discourse.”
In many important ways, John's Gospel uses the miracle of the
multiplication of the loaves and fishes to teach about the Eucharist. Like the Last Supper, this miracle is said to have occurred
near the time of the Jewish feast of Passover. (In John's Gospel
three Passovers are identified.) Jesus' language is similar to the
language he used at the Last Supper as reported in the Synoptic
Gospels. John's description of this event also anticipates the
Messianic banquet of heaven, as the crowd reclines and all hungers are satisfied with abundance. This connection is further
amplified by the response of the crowd, who wants to make Jesus a king. John is teaching us that each time we celebrate the
Eucharist, we are anticipating the eternal banquet of heaven.
Recall that John's Gospel tells the story of the Last Supper differently than the Synoptic Gospels. Instead of describing the
meal and Jesus' actions with the bread and cup, John describes
how Jesus washed his disciples' feet. We hear this Gospel when
we remember the Last Supper on Holy Thursday. This recollection of Jesus' action at the Last Supper complements the institution narrative of the Synoptic Gospels and Paul's Letters that we
hear repeated at each Mass.
In both stories about the Eucharist—the washing of the disciples'
feet and the multiplication of the loaves and the fishes—the Gospel of John teaches us that the Eucharist is an action. Our word
Eucharist is taken from the Greek language and describes an
action: “to give thanks.” In the Eucharist we are fed by Jesus
himself, and we are sent to serve others.
John's Gospel notes the detail that the bread blessed and
shared with the crowd are barley loaves. This is the food of the
poor. It reminds us that God feeds and nourishes us, fulfilling our
physical needs as well as our spiritual ones. In the Eucharist, we
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are sent to serve the poorest among us.
The story of the multiplication of the loaves and the fishes recalls
a particular aspect of the Mass. In this miracle, Jesus transforms
a young boy's offering of five barley loaves and two fish. In the
offertory at Mass, we present the fruits of our labors, represented
by bread and wine. These gifts, given to us first by God as grain
and fruit, are returned to God in our offering of thanksgiving. God
in turn transforms our gifts, making this bread and wine the very
Body and Blood of Jesus. We also offer ourselves in this exchange, and we, too, are transformed by the Eucharist.

There are many items that we will need for
our Summer Fest and Carnival beginning on
Thursday, August 23rd. We ask our parishioners again (as we have in the past) to donate any of the following items for our parish
event –your support has been tremendous in
the past—can we count on your generosity
again?
► Paper napkins
► Styrofoam plates, bowls, and cups
► Canned Soda
► Bottled Water
► Small bags of chips, etc.
► Plastic ware
► Condiments….ketchup, mustard, pickles, onions
These items can be dropped off at the rectory during
office hours between 9AM and 5PM and Friday 10:30-6:30 P.M

There is a need for volunteers to help at the
Carnival. We will need people to help in the
food booth, ticket sellers, Bingo workers, setup
and clean-up. This a time when we all can put
our stewardship of TIME AND TALENT and
TREASURE into practice! Please sign and return the form
on the next page if you can help at any time at the Carnival.
Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following dates:
______August 23rd
______August 24th
______August 25th
______August 26th
NAME:___________________________________________
ADDRESS: _______________________________________
________________________________________________
PHONE NUMBER _________________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)

Anuncios Parroquiales
XVII Domingo del Tiempo Ordinario
Después de esto, se fue a Jesús a la otra ribera del mar de
Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque
veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos.
Estaba próxima a la Pascua, la fiesta de los judíos.
Al levantar Jesús los ojos y ver que venía mucha gente, dice
a Felipe: "Dónde vamos a comprar panes para que coman
éstos?" Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba
a hacer. Felipe le contestó: " Doscientos denarios de pan no
bastan para que cada uno tome un poco." Le uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: "Aquí hay un
muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces;
pero qué es eso para tantos?" Dijo Jesús: "Haced que se
recueste la gente." Había en un lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil.
Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias,
los partió entre los que estaban recostados y lo mismo los
peces, todo lo que quisieron.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: "Recoged los
trozos sobrantes para que nada se pierda."
Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que
habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado,
decía:" Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al
mundo." Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a
tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al
monte él solo.
J 6, 1-15
San Alfonso de Liguori—1 de Agosto
San Alfonso nace en Marianella, cerca de Nápoles,
el 27 de septiembre de 1696. Primogénito de una
familia más bien grande, perteneciente a la nobleza
napolitana, rrecibe una sólida formación, estudia
lenguas clásicas y modernas, pintura y música. Terminados sus estudios universitarios obtiene el doctorado en ambos derechos y comienza a ejercer en el campo del derecho. En 1723, tras un largo camino de discernimiento, abandona la
carrera del derecho y, a pesar de la fuerte oposición del padre, se
hace seminarista. Se ordena sacerdote el 21 de diciembre de 1726
cuando contaba 30 años. En 1729, Alfonso deja su casa natal y se
establece en el Colegio de los Chinos, de Nápoles. Allí se inicia su
experiencia misionera en el interior del Reino de Nápoles donde encuentra gente aún mucho más pobre y abandonada que todos aquellos niños que deambulaban sin rumbo fijo por las calles de Nápoles.El
9 de noviembre de 1732, Alfonso funda la Congregación del Santísimo Redentor, popularmente conocida como "Los Redentoristas", a fin
de seguir el ejemplo de Jesucristo y anunciar la Buena Nueva a los
pobres y a los más abandonados. A partir de entonces se dedicaría
enteramente a esta nueva misión. Alfonso es amante de la belleza:
músico, pintor, poeta y escritor. Pone toda su creatividad artística y
literaria al servicio de la misión, cosa que exige a cuantos se incorpo-
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ran a la Congregación. Escribe 111 obras sobre espiritualidad y teología. Las 21.500 ediciones y traducciones de sus obras a 72 lenguas
distintas demuestran ampliamente que san Alfonso está entre los
autores más leídos. La mayor contribución que Alfonso presta a la
Iglesia se hace, sin embargo, en el campo de la teología moral con su
obra ”Teología Moral.”En 1762, a la edad de 66 años, Alfonso fue
consagrado obispo de Santa Ágata dei Goti a pesar de oponerse vivamente a su nombramiento por sentirse demasiado viejo y enfermo
como para dedicarse adecuadamente a su diócesis. En 1775 se le
acepta la renuncia y se retira a la comunidad redentorista de Pagani
donde muere el 1 de agosto de 1787. Es canonizado en 1831, proclamado Doctor de la Iglesia en 1871 y declarado Patrón de Confesores
y Moralistas en 1950. Los Redentoristas trabajan en esta parroquia
desde 1 de Julio de 2003.
Visite : www.cssr.com

Espacios para el carnaval
Nuestro Carnaval de verano será el próximo mes a partir del 23 al
26 de agosto, si usted desea participar vendiendo productos o
promocionando algún servicio no dude en rentar un espacio en
nuestro festival.
10 x 10 ft carpa y espacio $325
12 x 12 ft solamente espacio —
$225
Mesa estilo Banquete @ $20 cada una (por todo el carnaval)
Todos los vendedores tendrán acceso a la electricidad. Favor de
contactar a la secretaria para mas detalles al 708-652-0948 ext. 20

NECESITAMOS SU AYUDA!
En este momento estamos aceptando donaciones para el
carnaval, su usted desea ayudarnos donando vasos, servilletas, platos, cubiertos de plástico, salsa catsup, mostaza,
refrescos en lata, aguas embotelladas, favor de traer sus
donaciones a la rectoría. Sabemos que podremos contra
con su ayuda como cada año.
LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en la Kermés, por favor llenen este formulario y pongan lo en la colecta dominical. Gracias
______23 de Agosto
______24 de Agosto
______25 de Agosto
______26 de Agosto
Nombre ________________________________________
Dirección _______________________________________
_______________________________________________
Teléfono ________________________________________

Ogłoszenia Parafialne

29 lipca 2012 r.

XVII Niedziela Zwykła
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus
wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą
do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby
oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu
Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba,
aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden
z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł
do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla
tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom
usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu
tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił
z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki,
aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu
chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie
spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat.
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać
Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów
na górę.
J 6,1-15

gim oraz najbardziej opuszczonym. Od tego momentu całkowicie
poświęca się swojej nowej misji.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i pisarzem. Wszystkie swoje twórcze zdolności w dziedzinie literackiej i
artystycznej wykorzystuje na służbę misji i tego wymaga też od wstępujących do Zgromadzenia. Napisał 111 dzieł z dziedziny duchowości i teologii. 21.500 wydań jego dzieł oraz ich tłumaczenia na 72
języki świadczą dobitnie, że Alfons należy do najbardziej poczytnych
autorów. Najbardziej znane jego dzieła to: O wielkim środku modlitwy, O umiłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennym, Uwielbienia
Maryi, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Praktykowanie
modlitwy. Miłość, zjednoczenie z Chrystusem oraz duszpasterskie
zaangażowanie Alfonsa sprawiają, że jest on jednym z największych
mistrzów życia wewnętrznego.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest jego
Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi na konkretne
potrzeby wiernych, jego codziennego kontaktu ze zwyczajnymi sprawami wiernych. To, co pisał jest przeciwieństwem bezdusznego legalizmu, którym była przeniknięta współczesna mu teologia. Alfons
odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit sprawujących
władzę, skrajny rygoryzm, który według niego zamyka drogę do
Ewangelii. Jego zdaniem „podobnego rygoru nigdy nie nauczał, ani
nie praktykował Kościół”. Alfons podejmuje teologiczną refleksję o
wielkości i godności ludzkiej osoby, o moralnym sumieniu, o ewangelicznym miłosierdziu.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata dei
Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej godności,
ze względu na swój podeszły wiek i słabe zdrowie, które przeszkadzały mu podjąć tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku 1775 jego
zrzeczenie się urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca do klasztoru w
Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w
roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku 1871, a Patronem
Spowiedników i Moralistów w roku 1950.
Redemptoryści od 1 lipca 2003 roku pracują w naszej parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Cicero.

Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696 roku
w Marianella, w pobliżu Neapolu. Był pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej
szlachty. Otrzymał solidną formację, studiował
języki klasyczne i nowożytne, zajmował się
malarstwem i muzyką. Skomponował Dialog
duszy z cierpiącym Chrystusem, oraz znaną dziś
w całych Włoszech kolędę: „Tu scendi dalle
stelle” (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich), a także
wiele innych pieśni dla ludu. Uniwersyteckie studia kończy doktoratem obojga praw i rozpoczyna karierę adwokacką.
W roku 1723, po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca karierę
adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca, wstępuje do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje święcenia
kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędza z bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. Zakłada „Kaplice wieczorne”, organizowane i uczęszczane przez tę właśnie młodzież. Gdy
umierał, działały 72 takie kaplice, z ponad 10 tysiącami członków.
W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego misjonarskie doświadczenie w granicach Królestwa Neapolitańskiego, gdzie
spotyka ludzi o wiele biedniejszych i jeszcze bardziej opuszczonych,
niż opuszczone dzieci, wałęsające się bez celu po ulicach Neapolu.
9 listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego celem
jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubo-

Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek
miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz. 7:00 wieczorem.

Odwiedź tę stronę: www.cssr.com lub www.redemptor.pl

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie poniższej
formy i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______23 sierpnia
______24 sierpnia
______25 sierpnia
______26 sierpnia
Nazwisko __________________________________
Adres _____________________________________
__________________________________________
Telefon ____________________________________

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs Przedmałżeński!
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy,
że w każdą II niedzielę miesiąPrzypominamy, że w każdą trzeca w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30
cią niedzielę miesiąca w naszej
odbywa się kurs przedmałżeński. Osoby zamieparafii po Mszy św. o godz. 10.30
rzające zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny
pamiętać, iż należy:
odbywa się kurs przygotowujący
►
zgłosić się do kancelarii parafialnej przyrodziców i chrzestnych do chrztu
najmniej pół roku przed ślubem w celu ustadziecka.
lania daty i złożenia depozytu.
Osoby zamierzające ochrzcić
► na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu
dziecko w naszej parafii są prodostarczyć:
►
świadectwo chrztu i bierzmowania wystawione przez proszone o zgłoszenie się na ten kurs
boszcza nie później niż sześć miesięcy przed datą ślubu.
prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zaświadczenie o odbytym kursie ”Precana”
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
► zaświadczenie o zawartym w urzędzie stanu cywilnego
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestnizwiązku lub ”Marriage License”
► w obecności dwóch świadków na trzy miesiące przed śluczyć w kursie przygotowującym)
bem w kancelarii parafialnej spisać protokół.
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzeWszystkim narzeczonym składamy staropolskie „Szczęść Bonia dziecka.
że”.

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.

