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 in Ordinary Time
January 27, 2013
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
7PM

January 27, Third Sunday In Ordinary Time
8:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
†Sophie Schultz (Rosary Confraternity)
†John Mateja (Steve and Sophie Mateja)
†Michal Kuchrski (Adela & Pilipiak Family)
10:30 O zdrowie i Boże bł. dla Elżbiety Chowaniec z okazji
urodzin (córki Nicole i Wiktoria)
O zdrowie i Boże bł. dla Alina Zawadzka (rodzina)
O zdrowie i Boże bł. dla syna Andrzeja z okazji 29-ch
urodzin (tata)
†Ewa Rapcz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Tomasz Pietrzak (7-em miesięcy, rodzina)
†Michal Kucharski
†Irena Bubienko z domu Bałachowska (1-a rocz. śm.,
Frank)
†Genowefa Pietraszewska (20-a rocz. śm., Janusz
Ptak)
12:30 Bendiciones y Salud, entendimiento José Mario
Hernández Barajas (Mamá)
4:00 Presentación de Nancy Petatan
January 28, Monday, Saint Thomas Aquinas, Priest and Doctor
of the Church
7:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o Boże bł. w
nowym roku dla rodziny
8:15 Por San Miguel Arcángel y las benditas almas del
purgatorio
January 29, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 O zdrowie i Boże bł. W rocznicę urodzin dla Sylwii
(mama)
8:15 Por los feligreses
January 30, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Joseph Honek (Dorothy)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
6PM Confessions
7:00 Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
January 31, Thursday, Saint John Bosco, Priest
7:30 †Richard Balla, First Year Death Anniversary (Fran)
8:15 †Holy Souls in the Book of Remembrance
February 01, First Friday Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Holy Souls in the Book of Remembrance

Polish Mass

February 02, Saturday, The Presentation of the Lord
8:00 Mass
5:00 Blessing of the Throats—St. Blaise
†John E. Kociolko (Son)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
February 03, Fourth Sunday In Ordinary Time
8:30 †Harry Jaworski (Wife & Daughter)
10:30 †Katarzyna Guściora
12:30 Por los feligreses
4:00 Presentación de 3 años de Shaylin Ceja

Mass Intention Book
If you wish to request a mass for a
deceased member or a blessing or to
ask for the health of a love one or
friend, you may do so at the rectory. We are open
Monday—Thursday from 9 AM to 5 PM and on Friday from 10:30 to 6:30 PM. A SMALL DONATION
OF $10 PER INTENTION IS REQUIRED.
Lector Schedule
Saturday, February 02
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, February 03
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen
Castaneda
10:30
12:30 Beatriz Ibarra, Roberto Pasillas
Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez, Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, February 02
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, February 03
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 Humberto Tellez, Maria C. Ibarra
Martha Tamayo

We welcome in Baptism:
Olivia Isabella Acevez
Jan Jozef Dlugopolski
Raul F. Guzman III

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection January 20, 2013

The next session of Religious Education will be
held on Saturday, February 2, 2013. This session will begin with Mass at 8:00 A.M.
Students are instructed to go directly to the church.
Confirmation Meeting for Parents of CCD Students
On Monday evening, January 28, 2013 a mandatory meeting will be held for parents whose sons/daughters are preparing to receive the sacrament of Confirmation. The
meeting will be held at 6:30PM in English/Spanish.
First Holy Communion Meeting
For the parents of students receiving their First Holy Communion this year there will be a meeting on Monday evening, February 4, 2013 at 6:30 P.M (English language) and
also a meeting on Tuesday evening, February 5, 2013 at
6:30 P.M. (Spanish language). Meetings will be in the
school hall, and parents may attend either meeting.
Annual Catholic Appeal 2013
Once again, our parish will be participating in the 2013 Annual
Catholic Appeal. If you received a new 2013 pledge form in the
mail, please complete it and deposit it in the collection basket
when you come to Mass. We will begin our pledge campaign
the weekend of January 26-27.
This year, the theme of the Appeal is: “Love Never Fails”! In
his first letter to the Corinthians Paul instructs that love is greatest virtue. God loves us always. He gives us everything.
As we contemplate His gifts to us, we should also reflect on our
gratitude for these gifts. Your financial support for the work our
parish, of our Archdiocese and of the Church throughout the
world is, in fact, one way to express this gratitude. Please give
generously to the 2013 Annual Catholic Appeal.
When our parish reaches its goal of $19,074.00 in paid pledges,
100% of the additional funds received will be returned to us for
use in our parish.

Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement of your yearly donations to the
parish, please call the rectory office
(708) 652-0948, Ext. 20 between the
hours of 9am and 5pm—Monday
through Thursday and 10:30 am—
6:30 pm Fridays. The receptionist will prepare the statement
so that when you come to pick it up it will be ready.

Many thanks to
those of you who
have contributed to
St. Mary of
Czestochowa’s
collection this past
week. Your gifts
are essential to our
ministry, and we
are grateful.

Jan. 19

Jan. 20

5:00PM

$613.00

6:30PM

82.00

8:30AM

1,469.00

10:30AM

1,520.00

12:30PM

1,525.00

4:00PM

613.00

TOTAL

5,822.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Donations on 01/20/2013…………………..…… 405.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$145,474
Donations,
$48,122

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Joseph Bieluwka
Lawrance Bink
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Josefina Carmona
Helen Cison
Sam Cmunt
Domingo Corral
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
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
Nancy Radogno
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
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Third Sunday in Ordinary Time
Gospel: Luke 1:1-4; 4:14-21

In the synagogue at Nazareth, Jesus reads aloud from the scroll
of the prophet Isaiah and announces that this Scripture is now
fulfilled.
Today's Gospel reading combines two separate passages
taken from the Gospel of Luke. First we hear the opening verses
where Luke establishes the purpose of his Gospel. His style is
typical of polished Greek and Roman literature. In this passage,
we learn that Luke may have written to a specific person, Theophilus; but the word Theophilus may also be a general reference,
functioning as the phrase “Dear Reader” might in contemporary
writing. In Greek, the word Theophilus translates as “lover of
God.”
Today's Gospel reading then skips several chapters in which
one would find the Infancy Narratives, Jesus' baptism by John,
the temptations Jesus faced in the desert, and the beginning of
Jesus' public ministry. In chapter four of Luke's Gospel, we hear
that Jesus is in his hometown of Nazareth, attending the synagogue on the Sabbath, which is said to be his custom. In this
account, we find another important clue that Jesus lived as a
faithful, observant Jew. We will continue to read from Luke's
Gospel in sequence for the next two Sundays.
As Jesus stands in the synagogue, he reads from the scroll
handed to him; it contains the words of the prophet Isaiah. At this
early moment in his ministry, Jesus announces his mission in
continuity with Israel's prophetic tradition. This reading from
Isaiah defines Jesus' ministry. We will find more evidence of this
as we continue to read from Luke's Gospel throughout the year.
Jesus' ministry will include bringing glad tidings to the poor, liberty to captives, healing to the sick, freedom to the oppressed,
and proclaiming a year acceptable to the Lord.
Through this text from Isaiah, Jesus announces God's salvation.
The “year acceptable to the Lord” is a reference to the Jewish
tradition of Sabbath years and jubilee. The Sabbath year was
observed every seventh year. It was a year of rest when land
was left fallow and food stores were to be shared equally with all.
A year of Jubilee was celebrated every fiftieth year, the conclusion of seven cycles of Sabbath years. It was a year of renewal
in which debts were forgiven and slaves were freed.
This tradition of Jubilee is the framework for God's promise of
salvation. And yet in Jesus, something new begins. Jesus not
only announces God's salvation, he brings this salvation about in
his person. Jesus is Yahweh's Anointed One, filled with the Spirit
of God. The Kingdom of God is now at hand. It is made present
in Jesus, in his life, death, and Resurrection. Jesus will send the
Holy Spirit so that the Kingdom of God can be fulfilled.
The Holy Spirit is Jesus' gift to the Church. The Holy Spirit enables the Church to continue the mission of Jesus. When we do
what Jesus did—bring glad tidings to the poor, liberty to captives, healing to the sick, and freedom to the oppressed—we
serve the Kingdom of God.

January 27, 2013
Jesus went into the synagogue on the Sabbath according to
his custom.
How does tradition or custom impact how often I attend
Sunday Mass?
BLOOD DRIVE
St. Mary of Czestochowa is having a blood drive
Sunday, February 3rd at the Social Center on 31st
Street. Our goal is to have 30 people (or more) donate
blood. Donations begin at 9a.m and end at 4p.m.
Know that your blood donation will help 3 patients!
Requirements:
-Bring picture I..D
-Be at least 17 years old
-You must weigh at least 110 pounds
-Tattoos are O.K if you got them at a tattoo shop
-You need to eat a good meal that morning
-Drink lots of water prior to donation
If you take medicine and don’t know if you qualify, call LifeSource at
847-803-7921 with your questions. They can tell you if are eligible to
donate.
A LifeSource representative will be taking registrations in person after
the Sunday Mass on January 27th, 2013

Anuncios Parroquiales

27 de Enero de 2013

IlI Domingo del Tiempo Ordinario
Muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos
entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes, habiendo sido
testigos presenciales desde el principio, recibieron el encargo de
anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde sus comienzos, y me ha parecido oportuno escribirte estas cosas ordenadamente, para que compruebes la
verdad de cuanto te han enseñado.
Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y su fama se
extendía por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de
cada lugar, y todos le alababan.
Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de
reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso en pie
para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al
abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para
llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad
a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor."
Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes le miraban atentamente. Él comenzó a hablar
diciendo: Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
Lc, 1:1-4, 4:14-21

UNIDAD DE SANGRE MOVIL
El día 03 de febrero del 2013 en el
centro social (5000 W. 31st St., Cicero, IL) tendremos una unidad de sangre móvil para todos
aquellos que deseen donar sangre. Nuestra
meta es tener por lo menos 30 o mas personas
donando sangre. Las donaciones empezaran a
las 9:00 a.m. y terminaran a las 4:00 p.m.
Donar sangre es muy importante. Si usted supiera que la
persona sentada junto a usted necesitara sangre, la ayudaría? Que
tal si fuese su hermano, hermana, padre, sus abuelos? El problema
es que nunca sabemos quien o cuando la necesitaría, por lo que
tenemos que asegurarnos es que la haya cuando sea necesaria.
Sus donaciones podrían ayudar a nuestra familia, vecinos o
amigos. Personas que sufren de Cáncer, o personas que están en el
cuarto de emergencias debido a un accidente o enfermedad….incluso bebes recién nacidos y personas en espera de un
transplante.
Tu donación podría salvar a 3 pacientes!
Requisitos:
-Identificación con foto (licencia, pasaporte, matricula)
-Mínimo de 17 años de edad
-Pesar un mínimo de 110 libras
-Tatuajes solamente se se lo hizo en un “tattoo shop”
-Necesitan haber tenido un buen desayuno o almuerzo antes de venir
Tomar suficientes líquidos antes de su donación
Si toma algún medicamento y no sabe si califica, favor de llamar a
LifeSource al 847-803-7921 con sus preguntas. Ellos le dejaran saber
si son elegibles.
Un representante de LifeSource estará llevando a cabo
registraciones en persona el 27 de enero de 2013 después de cada
Misa (no registraciones durante la Misa de 4:00 P.M)

La Pregunta de la Semana
Enero 27, 2013
Jesús entró en la sinagoga el sábado, conforme a su costumbre.
¿Qué impacto tiene la tradición o la costumbre en la frecuencia
con que asisto a la misa del domingo?
Baile de San Valentín
9 de Febrero 2013 de 7p.m. a 12 a.m.
Centro Social de Sta. Maria de Czestochowa
5000 W 31st St. Cicero, IL
Se venderán antojitos Mexicanos
Amenizando: Grupo Herencia Guerrerense y 2 grupos sorpresas.
Habrá cuidado de niños de 3 a 11 años por $5.00 (incluye cena)
Adultos: $15 por adelantado ($20 en la puerta)
Adolescentes: (12 a 15 años) $7 por adelantado ($10 en la puerta)
No niños menores de 12 años serán permitidos en el salón de baile

CATECISMO
Próxima Clase: 2 de Febrero de 2013
Junta para padres de niños a recibir un sacramento este año :
Confirmación: 28 de enero de 2013 (bilingüe)
Primera Comunión: 04 de febrero de 2013 (Ingles)
05 de febrero de 2013 (Español)
Todas las juntas se llevaran a cabo en el Makuch Hall de la escuela
y darán inicio a las 6:30 P.M en sus respectivas fechas.

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Zwykła
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach,
które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od
początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem
więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci
po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce,
gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w
Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa
Pisma, któreście słyszeli.
Łk 1,1-4.4,14-21

Stycznia 27, 2013

Jezus w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi.

W jaki sposób tradycja czy zwyczaj wpływają na to jak często
uczestniczę we Mszy Św.

27 stycznia 2013 r.
Ofiarowanie Pańskie - 2 lutego
Nazwa święta wywodzi się od
dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte ton Kataroin, co
oznacza święto spotkania i
oczyszczenia. Oba te święta były
głęboko zakorzenione w tradycji
Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia
pierworodnych synów Izraela
podczas niewoli egipskiej, każdy
pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga.
Dlatego dnia 40 po jego urodzeniu należało syna zanieść do
świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a
następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 sykłow.
Równało się to zarobkowi 5 dni pracy. Równocześnie z
obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna
łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej
okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a
jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo, to
przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że
Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo
ubodzy.
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada
czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i
dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto
Ofiarowania jest związane z tajemnicą Narodzenia
Pańskiego i dlatego jeszcze dziś wolno śpiewać kolędy.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia
Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do
najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już
w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki
później pojawiło się również w Kościele Zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki
Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt
przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.
Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie
Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana
Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na
oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Według
podania procesja z zapalonymi świecami była znana w
Rzymie już w czasach papieża św. Gelezego w 492 r. Od X
w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których
płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa,
który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem
wszystkich praw natury. Momentem najuroczystszym
apoteozy Chrystusa jako światła, który oświeca narody, jest
podniosły obrzęd Wigilii Paschalnej - poświęcenie

Osoby zapisane do naszej parafii
mogą uzyskać informację o ofiarach
złożonych w roku 2012 na naszą
parafię, w ten sposób będzie można
odpisać tę kwotę od podatku.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
paschału i przepiękny hymn Exultet.
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało
charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę,
która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas
tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego
często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w
niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci.
Niegdyś wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, a
zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły głównie
drewniane domostwa. Właśnie od nich miała strzec domy
świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa.
Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W
czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić
Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również
konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce
okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się

świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia.
Święto Ofiarowania Pańskiego zamyka więc cykl
uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa
Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje
nam Chrystusa-Dziecię.
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi
ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia
Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które
oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w
niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach
świeckich. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o
godz. 7:00 wieczorem. Jak zwykle przed Mszą św.
jest możliwość spowiedzi.

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.

