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

Seveteenth Sunday in Ordinary Time
July 28, 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. 708-218-7842
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

July 28, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the health and blessings of Kerry
†Mildred Lipinski
†Frank Czarnecki (son)
10:30 O Boże bł. dla Charlie Ogrodny w pierwszą rocznicę
urodzin
O zdrowie dla Marcina
O wyleczenie z nałogu alkoholowego i raka krtani
Konrada Łukaszewicz
O zdrowie dla Stanisława, Jana i Jozefa Osych
Dziękczynna w 9-ą rocz. ślubu Agnieszki I Zenona
oraz o Boże bł. Dla całej rodziny
Dziękczynna z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla
Jana I Anny Tylka w 30-ą rocz. ślubu
†Janina Bakowski
†Zofia i Władysław oraz Barbara i Mirosława Osych
†Aniela i Ludwik Tylka
†Andrzej Gacek
†Stanisława Wadach
†Tadeusz Wadach (10-a rocz. śm., rodzina)
12:30 Presentación de 40 dias de Dominick Gabriel Szyszlak
†Jose Juan Carlos Gamez (hijos y nietos)
†Esther Chavez (familia Godinez-Rodriguez)
4:00 Por los Feligreses
July 29, Monday, Saint Martha
7:30 †Zofia Surówka (córka Krystyna z rodziną)
8:15 W intacji Bogu wiadomej
July 30, Tuesday, Saint Peter Chrysologus, Bishop and Doctor
of the Church
7:30 †Holy Souls In the Book of Remembrance
8:15 †Jose Juan Carlos Gamez (hijos y nietos)

August 03, First Saturday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
11:00 Wedding: Leszek Kułach & Dominika Fafrowicz
1:00 Quinceañera: Liliana Rocely DeLeon
3:00 Wedding: Isauro Meza & Fidelia Gama
5:00 For the health and blessings of Kerry (mother)
†Frank Czarnecki (wife)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
W intencji Teresy Rzeszutko z Kanady

Lector Schedule
Saturday, August 03
5:00 Sharon Wente, John Stenson
Sunday, August 04
8:30 Michelle Cison-Carlson, Leonard Witucki
10:30 Alicja Krzak, Kasia Kowalska
12:30 Beatriz Ibarra, Roberto Pasillas, Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez, Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, August 03
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, August 04
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 Clara Ibarra
Martha Tamayo

We welcome in Baptism:
Brianna Diaz
Jesus Mancilla Jr.
Omar Mendoza Lopez

July 31, Wednesday, Saint Ignatius of Loyola, Priest
8:00 †Jacqueline Knapp (friend)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between

August 01, Thursday, Saint Alphonsus Liguori, Bishop and
Doctor of the Church
7:30 †Louis Valosek (family)
8:15 Por los Redentoristas

lll. Dominika Fafrowicz & Leszek Kułach
lll. Fidelia Gama & Isauro Meza
ll. Jasmin Gonzalez & Juan Valdez
l. Sabina K. Wrobel & Rafal Chajdys

August 02, First Friday, Saint Eusebius of Vercelli, Bishop; Saint
Peter Julian Eymard, Priest
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 W intencji Bogu wiadomej
7PM †Edward Ptak (córka z rodziną)

Eternal Rest………………..
†Mildred Lipinski
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 21, 2013
Jul. 20 5:00PM
$478.00
Jul. 21
St. Christopher
Blessings of the Cars
July 28, 2013
After every Mass on July 27 and 28,
2013 in honor of St. Christopher a
blessing for the cars will be taking
place.
If you wish for your vehicle to be bless
you will need to stand next to your car
in our Church’s parking lot after the
Mass.

There are 4 weeks before the Feast of
Our lady of Czestochowa and Parish
Raffle. Each ticket sells for just $5.00
and the cost of the entire raffle book is
$100.
Prizes:
1st Prize……….$ 2,000
2nd Prize……… 1,000
3rd Prize………
500
4th Prize………. 500
5th Prize………
250
Starting next weekend, August 3, 2013, you will have the
opportunity to purchase raffle tickets after the Mass.
We would like to thank the following Hispanic
Ministries : Christ the King, Sacred Heart, and
John Paul IIf or their hard work, and organization of the food sale on July 14, 2013. After
reducing all expenses the total profit for this
event is $1,532.60
Our sincere thanks to all our parishioners that
helped by attending this sale in company of their families.
There is only one food sale event left; which will be on August 11,
2013.

Thoughts on Giving
July 28, 2013 - 17th Sunday in Ordinary Time

“Ask and you will receive; seek and you will find; knock and the
door will be opened to you.” Luke 11:9
Jesus assures us that if we ask Him, God will take care of what
we need. The problem is that in our culture we often confuse
what we really need with what we simply want. Many people
need very little. However, we usually want so much more. A
good steward only asks God for what he needs.

6:30PM

135.00

8:30AM

973.00

10:30AM

1,324.00

12:30PM

1,127.00

4:00PM

616.00

TOTAL

$4,653.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection on 07/14/2013…………………………………$488.00

Goal $193,596
Deficit,
$139,188
Donations,
$54,408

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
Josefina Carmona
Helen Cison
Sam Cmunt
Domingo Corral
Grzegorz Czaja
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
Elva Gonzalez
Angie Gonzalez
Michalina Górka
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Bob Krolak
Harriet Kurcab
Maryann Lipinski
Jesus Lopez
Marely Anely Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak

James Marine
Gertrude Michaels
Mildred Micnerski
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Robert O’Connor
Kathleen Pencak
Stacia Pikul
Nancy Radogno
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Rosario Saldaña
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Anna Skarbek
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Margarito Vargas
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Brenda Wojkovich
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki

St. Mary’s Parish News

July 28, 2013

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Cycle C
Luke 11:1-13

Jesus teaches the disciples about prayer.
Background on the Gospel Reading
Luke gives more attention to Jesus' teachings on prayer than
any other Gospel writer. He also mentions Jesus at prayer
more than the others. In today's reading, from the beginning of
Chapter 11 of his Gospel, Luke presents the core of Jesus'
teaching on prayer. It consists of Jesus teaching a prayer to his
disciples, a parable on the persistent neighbor, and assurances
that God hears our prayers.
The disciples notice Jesus praying “in a certain place.” They
ask him to teach them to pray just as John the Baptist had
taught his disciples. Jesus teaches them a simple version of the
most famous Christian prayer, the Our Father, or the Lord's
Prayer. Matthew's version shows signs of being shaped by public prayer. Luke's version is probably closer to the original form
that Jesus taught. Stripped of much of the language we are
used to, Luke's version seems simple and direct. We pray that
God's name will be recognized as holy and that his rule over all
will be established. This is followed by petitions for our needs
for bread, for forgiveness, and for deliverance. Luke uses the
more theological language of “sins” rather than “debts,” which is
used in Matthew's version.
Having taught his disciples a simple, daily prayer, Jesus goes
on to reassure them that God answers prayers. First he tells a
parable about a persistent neighbor who asks a friend for bread
at midnight. The friend is already in bed and has no desire to
disturb his family by opening the door. But because the
neighbor is persistent, the sleeping man gets up and gives him
all that he needs. If a neighbor is willing to help us if we are
persistent enough, how could God not respond to our requests?
This teaching concludes with the reminder that if we seek, we
will get a response. If a human father, with all his faults, knows
how to give good gifts to his children, how much more will our
heavenly Father give us? Instead of good gifts, however, Luke
substitutes the word Holy Spirit. This foreshadows the gift of the
Holy Spirit, who is central to Luke's theology and who will play
an important role in the growth of the early Church after Pentecost.
The parable and the concluding teaching in this section should
not lead us to think of prayer as a series of requests presented
to God. Rather, as Jesus teaches in his model prayer, prayer
consists in recognizing God's holiness and his rule over all
things.

Religious Education Registrations
We are accepting registrations for our First Holy Communion and Confirmation classes. Registrations are being
taken at the rectory Monday-Thursday 9-5 PM and Fridays
10:30-6:30 P.M. The first day of class will be on September 7, 2013 at 8:00 A.M.
Classes will meet two Saturdays per month from 8-10 A.M
(calendar with specific attendance dates will be available
at time of registration). Students shall attend 2 consecutive years before receiving each Sacrament.
Registration Requirements:
► Students need to be attending at least 2nd grade in

public school on the first day of class to attend preparations for First Holy Communion.
► Students attending for Confirmation classes need to
be at least in the 7th grade of public school.
► Certificate of Baptism
► $100 initial payment on day of registration
► One child: $200 tuition per year
► Two siblings: $300 tuition per year
► Three or more siblings: $400 tuition per year.

Anuncios Parroquiales

28 de Julio de 2013

XVll Domingo del Tiempo Ordinario

"Lo que has acumulado, ¿de quién será?"
Uno de entre la gente dijo a Jesús: Maestro, di a mi hermano que
reparta conmigo la herencia.
Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como
juez o partidor?
También dijo: Guardaos de toda avaricia, porque la vida no depende
de poseer muchas cosas.
Y entonces les contó esta parábola: Había un hombre rico, cuyas
tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: “¿Qué
haré? ¡No tengo en donde guardar mi cosecha!” Y se dijo: “Ya sé qué
voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes
donde guardar toda mi cosecha y mis bienes. Luego me diré: Amigo,
ya tienes muchos bienes guardados para muchos años; descansa,
come, bebe y alégrate.” Pero Dios le dijo: “Necio, vas a morir esta
misma noche; ¿para quién será lo que tienes guardado?” Eso le pasa
al hombre que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios.
LUCAS 12, 13– 21
St. Cristóbal
Bendición de los automóviles
28 de Julio de 2013
Después de cada misa en el 28 de Julio el sacerdote
se dirigirá al estacionamiento a darles la bendición a
los carros. Si usted desea participar en esta bendición al termino de la misa espere por el sacerdote al
lado de su vehiculo en el estacionamiento de la iglesia.

Queremos agradecer de todo Corazón a la
por su gran labor en la realización y plantación de la venta de comida de 14 de julio.
Especialmente a las comunidades de Cristo
Rey, Sagrado Corazon, y Juan Pablo II.
Después de pagar todos los gastos, la ganancia total del evento es de $1,532.60
Muchas gracias a todos nuestros feligreses que nos ayudaron
en compañía de sus familias.
Nuestra ultima venta de comida será el día 11 de agosto.

Rifa Parroquial 2013
La rifa parroquial anual será el día 25 de Agosto de 2013.
Cada boleto tiene un precio de $5.00 y los premios son los
siguientes:
Primer Lugar……..$ 2,000
Segundo Lugar….. 1,000
Tercer Lugar……… 500
Cuarto Lugar…….. 500
Quinto Lugar……… 250
A partir del día 3 de agosto de 2013 los boletos de la rifa
se estarán vendiendo directamente en la Iglesia.

1 de Agosto
San Alfonso de Liguori
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, recibe 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 incorporan 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 Misioneros Redentoristas están trabajando en nuestra parroquia
desde el 1 de Julio de 2003. Por favor visite la pagina de web:
www.cssr.com para obtener mas información.

Catecismo
Ya estamos aceptando registraciones para el nuevo año escolar 2013-2014. El primer día de clase será el 7 de septiembre
de 2013 a las 8:00 A.M. Los estudiantes deben de atender por
2 años consecutivos antes de recibir un sacramento.
Requisitos de registro
► Los estudiantes de Primera Comunión necesitan estar en
segundo grado de la escuela publica.
► Los estudiantes de Confirmación necesitan estar en séptimo grado de la escuela publica.
► Certificado de bautismo.
► $100 de pago inicial el día de la inscripción.
► Un niño: $200 por año
► Dos hermanos:$300 por año
► Tres o mas hermanos: $400 por año

Ogłoszenia Parafialne
XVII Niedziela zwykła
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie
i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie,
naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich
uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie,
mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech
przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam
nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto
nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela,
pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu,
użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do
mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz tamten
odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi
są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku.
Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby
nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile
potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli
którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda
mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu
węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Łk 11,1-13
Niedziela Misyjna w Naszej Parafii
27-28 lipca 2013
W tym roku do naszej parafii w z okazji niedzieli
misyjnej kazania wygłosi ks. Adam Samsel M.S.F.
Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września
96 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

28 lipca 2013 r.
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 ubogim 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.

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

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs Przedmałżeński!
Przypominamy, że w każdą II niedzielę miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30
odbywa się kurs przedmałżeński. Osoby zamierzające zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny
pamiętać, iż należy:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej pół roku przed ślubem w celu ustalania daty i złożenia depozytu.
► na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu
dostarczyć:
► świadectwo chrztu i bierzmowania wystawione przez proboszcza nie później niż sześć miesięcy przed datą ślubu.
► zaświadczenie o odbytym kursie ”Precana”
► zaświadczenie o zawartym w urzędzie stanu cywilnego
związku lub ”Marriage License”
► w obecności dwóch świadków na trzy miesiące przed ślubem w kancelarii parafialnej spisać protokół.
Wszystkim narzeczonym składamy staropolskie „Szczęść Boże”.

Loteria Parafialna
Jak co roku będziemy obchodzić patronalne
święto w Parafii - Odpust. Z tej okazji będzie Parafialna
Odpustowa Loteria. Książeczki z losami są do nabycia w
biurze parafialnym. Parafianom kupony zostały wysłane
pocztą.. Cena każdego losu $5. Koszt książeczki wynosi
$100. Losowanie nagród będzie na parkingu przy kościele w dniu 25 sierpnia 2013 -ok.. godz. 5:00pm.
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz.
7:00 wieczorem.
Końcem tego tygodnia 27 i 28 lipca po wszystkich
Mszach św. będzie maiło miejsce poświęcenie pojazdów. Zapraszamy do skorzystania z tej okazji
W tą niedziele po Mszy św. o godzinie 10:30 zapraszamy na jedzenie meksykańskie.
Dochód z poprzedniego jedzenia meksykańskiego z niedzieli 14 lipca wyniósł
$1,532.60. Serdecznie dziękujemy wszystkim.

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.

