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

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
November 25, 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

Iskierki Parafialne
6:30

November 25, Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
8:30 †Mike & Anne Vavrek (family)
10:00 Wypominki
10:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Koła nr 46
Stare Bystre w 25-ą rocznicę
Za zmarłych i żyjących członków Koła Stare Bystre z
okazji 25 lat istnienia
O Boże bł. w pracy i potrzebne łaski dla pracowników
firmy Pro-Temp
†Clara Beckman (niece)
†Tomasz Pietrzak (5 miesiecy, rodzice)
†Katarzyna i Jan Manieccy (Maria)
†Jan Jachymiak (1-a rocz. śm.)
†Ewa Rapacz- Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Stanly Wdowiak (3rd anniversary, wife Helen)
†Ludwik, Karolina, Marian Piłat
†Janina Surdel
†Władysław, Helena Kamuda
†Bronisława i Roman Leśniak
12:30 †Alberto Aguilera (sus hijos)
†Cuca Guerrero & Nicolas Robles (hija, Silvia Robles)
4:00 Por los Feligreses
November 26, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Dantis
8:15 †Anna Jachura (brat z rodziną)
November 27, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Anna Jachura (brat z rodziną)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
November 28, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Anna Jachura (brat z rodziną)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
November 29, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 O Boże bł. w pracy i potrzebne łaski dla pracowników
firmy Pro-Temp
8:00 †Anna Jachura (brat z rodziną)
November 30, Friday , Saint Andrew, Apostle
7:30 †Maria i Wladyslaw Opacian
8:15 †Anna Jachura (brat z rodziną)
December 01, First Saturday, Weekday in Ordinary Time
8:00 Parishioners
5:00 †Frank Balla (family)
†Sophie E. Schultz (Bob Krolak)

W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy

December 02, First Sunday of Advent
8:30 Homebound (St. Mary’s choir)
For the living and deceased members of the Rosary
Confraternity
10:30 Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
O Boże bł. w pracy i potrzebne łaski dla pracowników
firmy Pro-Temp
O Boże bł. dla Andrzeja
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Józef Głód (9-a rocz. śm.)
†Barbara Majchrowicz (mąż)
†Władysław Kowal (rocz. śm.)
11:00 Wigilia (Social Center)
12:30 †Alberto Aguilera (sus hijos)
†Florencio Medina (su hija, Concha)
†Maria de Jesus Corral Medina (hija, Concha)
4:00 Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, December 1
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, December 2
8:30 Michelle Cison-Carlson,
Maria Carmen Casteneda
10:30
12:30 Beatriz Ibarra, Roberto Pasillas
Linda Ramirez
4:00
Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, December 1
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, December 2
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Lucila Corral, Maria Clara Ibarra
Martha Tamayo

We welcome in Baptism:
William George Rehder
Charles Jozef Ogrodny
Jencarlos Aragon-Contreras
Pedro Aragon-Contreras
Janessa Maria Guerrero
Christopher Meza
Marco Antonio Perez
Angel Varelas
Oscar Varelas

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection November 18, 2012

PRAYER OF THE WEEK
November 25, 2012, Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
Last Sunday in Ordinary Time
Almighty ever-living God,
whose will is to restore all things
in your beloved Son, the King of the universe,
grant, we pray,
that the whole creation, set free from slavery,
may render your majesty service
and ceaselessly proclaim your praise.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
WIGILIA
Plans are again in the making to celebrate the Annual Parish
Wigilia on Sunday, December 2, 2012 at the St. Mary of
Czestochowa Social Center.
The tickets are available for purchase after the Saturday and
Sunday Masses, prices are as follow:
Adults..............$25
Children 12 & under................$10
The Wigilia Committee is inviting everyone to donate prizes for
the RAFFLE AND THE SILENT AUCTION that will take
place at the Wigilia. Items can be brought to the priests’ sacristy after the weekend Masses or they can be brought to the
rectory office during the week.
You can also participate in a SPLIT THE POT RAFFLE even if
you cannot attend the Wigilia. These tickets can be dropped
into the collection baskets when you come to Mass.
Please consider supporting the Wigilia - all proceeds will benefit our parish!

A DAY WITH SAINT NICHOLAS
On December 9, after every Mass everyone is invited to participate in the
Christmas celebrations which will take
place in the Makuch Hall. There will be
the possibility for the kids to take free
pictures with Saint Nicholas as well as
free candies for the children, and also
there will be a food sale for everyone to
enjoy. This year our parish will sell
handcrafted Christmas Ornaments to decorate your tables during this Christmas celebrations. We hope to count with your
participation and generosity!

The collections for November 18th
will be reported in the December
2nd bulletin due to the demands of
the printing schedule.

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596
Parking Lot donation: -$0
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$148,406
Donations,
$45,190

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Lawrance Bink
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
Kathleen Pencak
Stacia Pikul
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Steve Scamerhorn

St. Mary’s Parish News
The Solemnity of Our Lord Jesus
Christ the King (Thirty-Fourth Sunday
in Ordinary Time), Cycle B
John 18:33b-37

Jesus is questioned by Pilate about
the charge brought against him that
he is “King of the Jews.”
Background on the Gospel Reading
This Sunday is the last Sunday of the Church's liturgical year. On this
Sunday we celebrate the Solemnity of Christ the King. Each year we
set aside this Sunday to reflect upon this title that we have given to
Jesus. In Lectionary Cycle C, we read a portion of the passion from
the Gospel of John, which is also part of the Gospel reading proclaimed each year on Good Friday.
In John's Gospel, Pilate is shown in a more favorable light than in the
other Gospels. In today's reading, we hear one of two dialogues between Jesus and Pilate that are reported in John's Gospel. Pilate
questions Jesus about the charges brought against him. Caiaphas and
the high priests have charged Jesus with a political crime, one that
would require a punishment of death. Pilate distances himself from the
Jewish leaders who accuse Jesus; he is not a Jew, and he seems to
want little to do with this Jewish affair.
In his responses to Pilate's questions, Jesus distinguishes his kingdom
from the political powers of this world. King and kingdom may be appropriate terms for Jesus' mission and promise, but only by analogy.
Jesus is king, but not the kind of king we imagine or expect. He was
certainly not the kind of king Pilate feared he might be.
Jesus refers to a kingdom that does not belong to this world. This has
been mentioned earlier in John's Gospel. Recall that in his prayer
during the Last Supper discourse (see John 17:6-18), Jesus prayed for
his disciples who are in the world but do not belong to the world. Yet
like Jesus, they are sent into the world for the world's salvation. In
today's reading, we see Jesus identify the final proof that his kingdom
is not of this world: If his kingdom were of this world, then there would
be people fighting to save him. Again we hear echoes of John's
theme—salvation is worked out through a cosmic battle. It is helpful to
return to the first chapter of John's Gospel to understand the context
for Jesus' words to Pilate. Jesus came into the world, but the world did
not know him. In John's language, the world prefers the darkness, and
yet the light will not be overcome by the darkness.
Truth has been another important theme in John's Gospel. We see it
emphasized in the conclusion of the dialogue between Jesus and Pilate. Those who know the truth will recognize Jesus as king and will
know how to interpret this insight. Yet Jesus' kingship was hidden from
many of his contemporaries. Only those chosen, those who have the
eyes of faith, are able to see. As modern disciples of Jesus, we also
struggle at times to recognize Jesus as king. Today's Gospel invites us
to see with eyes of faith that we might recognize that Jesus, through
his crucifixion and death, is indeed king and Savior of all.
CHRISTMAS FLOWERS COLLECTION
The Second Collection this weekend will be taken up to purchase
Christmas Flowers. We are counting on our parishioners again to
show their generous spirit of support to beautify our church and to
welcome the Birth of Jesus on December 25th. In the past, your donations have been very generous - can we count on you again?.

November 25, 2012
TREASURES FROM OUR TRADITION
Despite the fact that the feast of Christ the
King was established less than a century
ago, it has already undergone a shift in focus. When Pope Pius XI established this
feast in 1925, nationalism and fascism were
on the rise. The pope intended that it be a
"vehicle for spiritual teaching," one that
would recognize the ultimate authority of
Christ over all political and social scheming. The last Sunday of
October was chosen as the date for the feast because of its proximity to the feast of All Saints, those men and women who bore
witness to Christ's reign in so many different ways.
The calendar reforms of 1969 moved the feast to the last
Sunday of the liturgical year. There, in the context of November's
focus on the end times, Christ's second coming at the end of all
time is highlighted. The threefold cycle of readings also expands
our imaginations in regard to this feast. In this year's Gospel,
Christ stands before Pilate, whose own power blinds him to the
truth of the Lord's kingdom. In a world where oppression still holds
sway over too many people, this feast is somehow still as timely
as when Pope Pius XI first established it.
--James Field, Copyright (c) J. S. Paluch Co.

Reflection question:
In what ways can I proclaim God's praise in the coming week?

Anuncios Parroquiales
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
En aquel tiempo, preguntó Pilatos a Jesús: ¿Eres tú el rey de los
judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han
dicho otros de mí? Pilatos replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente
y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si me reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilatos le
dijo: Conque, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices: Soy
Rey. Yo para esto he nacido y por eso he venido al mundo; para
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi
voz.
J 18, 33b– 37
UN DIA CON SAN NICOLAS
El día 2 de diciembre estaremos llevando una
celebración Navideña en el Makuch Hall de la
escuela. Los niños podrán tomarse fotos gratis con San Nicolás y también estarán recibiendo dulces gratis. También se estará llevando una venta de comida y de decoraciones Navideñas para las mesas. Esperamos
contar con sus presencias y su generosidad.
Invitamos cordialmente a participar en la Novena
de Virgen de Guadalupe. La novena empezara el
día 3 de diciembre y va a terminar con la Fiesta de
la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre.
Cada día de la novena vamos a rezar el rosario y
celebrar la Misa con el sermón. Para esta novena
fue invitado P. José Smyksy Redentorista de Bolivia.

25 de Noviembre de 2012
Cristo Rey del Universo
La fiesta de Cristo Rey fue instituida en 1925
por el papa Pío XI, que la fijó en el domingo
anterior a la solemnidad de todos los santos.
La Iglesia, ciertamente, no había esperado
dicha fecha para celebrar el soberano señorío
de Cristo: Epifanía, Pascua, Ascensión, son
también fiestas de Cristo Rey. Si Pío XI estableció esa fiesta, fue como él mismo dijo explícitamente en la encíclica Quas primas, con
una finalidad de pedagogía espiritual. Ante los
avances del ateísmo y de la secularización de la sociedad quería
afirmar la soberana autoridad de Cristo sobre los hombres y las instituciones. Ciertos textos del oficio dejan entrever un último sueño de
cristiandad.
En 1970 se quiso destacar más el carácter cósmico y escatológico
del reinado de Cristo. La fiesta se convirtió en la de Cristo "Rey del
Universo" y se fijó en el último domingo per annum. Con ella apunta
ya el tiempo de adviento en la perspectiva de la venida gloriosa del
Señor.
La transformación de la segunda parte de la colecta revela claramente el cambio introducido en el tema de la fiesta. La oración de
1925 pedía a Dios "que todos los pueblos disgregados por la herida
del pecado, se sometan al suavísimo imperio" del reino de Cristo. El
texto modificado pide a Dios "que toda la creación, liberada de la
esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin".
Cristo, piedra angular.
El año litúrgico llega a su fin. Desde que lo comenzamos, hemos ido
recorriendo el círculo que describe la celebración de los diversos
misterios que componen el único misterio de Cristo: desde el anuncio de su venida (Adviento), hasta su muerte y resurrección (Ciclo
Pascual), pasando por su nacimiento (Navidad), presentación al
mundo (Epifanía) y la cadencia semanal del domingo. Con cada uno
de ellos, hemos ido construyendo un arco, al que hoy ponemos la
piedra angular. Este es el sentido profundo de la solemnidad de Cristo – Rey del Universo, es decir, de Cristo – Glorioso que es el centro
de la creación, de la historia y del mundo. “Todos perciben en sus
almas una alegría inmensa, al considerar la santa Humanidad de
Nuestro Señor: un Rey con corazón de carne, como el nuestro; que
es autor del universo y de cada una de las criaturas, y que no se
impone dominando: mendiga un poco de amor, mostrándonos, en
silencio, sus manos llagadas”. (San Josemaría Escrivá de Balaguer)
Pío XI, al establecer esta fiesta, quiso centrar la atención de todos
en la imagen de Cristo, Rey divino, tal como la representaba la primitiva Iglesia, sentado a la derecha del Padre en el ábside de las basílicas cristianas, aparece rodeado de gloria y majestad. La cruz nos
indica que de ella arranca la grandeza imponente de Jesucristo, Rey
de vivos y de muertos. (P. Morales, I. L.)
La Iglesia anuncia hoy alborozada que “el Cordero degollado”, al
entregar su vida “en el altar de la Cruz”, reconquistó con su sangre
preciosa toda la creación y se la entregó a su Padre, aunque sólo al
final de los tiempos esa “entrega” será plena y definitiva. Al anunciar
y celebrar hoy el triunfo de Cristo, nos llenamos de alegría y esperanza, sabiendo que Él nos llevará a su reino eterno, si ahora damos
de comer al hambriento, y de beber al sediento, vestir al desnudo,
visitar a los enfermos y enterrar a los muertos.

Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy
też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem
Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z
tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata,
słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział
Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na
to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
J 18,33b-37

Listopada 25, 2012
W Księdze Apokalipsy Św. Jan mówi nam, że Jezus Chrystus
jest „Alfa i Omega,... Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący” (Ap 1: 8).
Co stoi na przeszkodzie aby Bóg był prawdziwie „Alfą i
Omegą” – „początkiem i końcem” – w twoim życiu? W jaki
sposób twoje uczestnictwo we Mszy Św. pomaga Ci
rozpoznać obecność Boga w każdym aspekcie twojego życia?

18 listopada 2012 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI
encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby
we wszystkich kościołach tego dnia po głównym
nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.
Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał
m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia
dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich,
nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam
jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej,
ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się
zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej,
lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi
na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego
"przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie
będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak
Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż
we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy
przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę
i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc
współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także
najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest
Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko
stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa
jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo
Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w
ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden
władca świata.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą
Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi,
Panem najwyższym i absolutnym, wobec którego wszelkie królestwa ziemskie są nieporównywalne. Aby to powszechne władztwo
Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" dopełniacz
"Wszechświata".

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kolacja Wigilijna
w naszej parafii odbędzie się
w Niedziele 2 grudnia 2012
w Social Center
przy 31st Street and 50th Avenue,
Cicero, IL. 60638.
Kolacja wigilijna rozpocznie się
Mszą Święta o godzinie 11:00 rano.
Cena biletów: dorośli - $25.00, dzieci (od 3 do 12 lat) $10.00, po więcej informacji prosimy dzwonić do Mrs.
Terry Zaworski (708-656-0425) lub do Mary Warchol
(708-652-4548). Bilety można nabyć przy wyjściu z kościoła lub w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.
Także można nabyć losy loterii wigilijnej które znajdują
się w parafialnym biuletynie. Cena jednego losu wynosi
$1, pięciu $5. Losy wraz z pieniędzmi prosimy włożyć
do koperty i wrzucić wraz z niedzielną kolektą.

Św. Mikołaj w Naszej Parafii
Dnia 9 grudnia w niedzielę będziemy
mieli w naszej parafii Św. Mikołaja.
Święty Mikołaj przyniesie słodycze dla
wszystkich dzieci, będzie można zrobić zdjęcie ze św. Mikołajem a do zjedzenia będą gołąbki Michałowej, pierogi Sólejukowej oraz
ciasto. Będą także do
kupienia piękne stroiki
świątecznie na stół, a
wszystko to będzie miało
miejsce w Makuch Hall
po Mszy św. o godzinie
10:30. Zapraszamy!

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.

