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

First Sunday of Advent
December 01, 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:

Nydia Cano - 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
Irene Saldaña - 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

December 01, First Sunday of Advent
8:30 Homebound
For the living and deceased members of the
Rosary Confraternity
†Frank Balla (family)
†Frances Morales (Morales family)
10:30 O zdrowie dla Marcina
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
11:00 Wigilia Mass (Social Center)
12:30 Por los feligreses
4:00 Por los feligreses

5:00 †Lillian Cesewski (Godson, John Kociolko)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
7:30 Rosario y confesión
8PM Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
December 08, Second Sunday of Advent
8:30 †For the deceased members of the Kurcab and
Burnat families (Harriet Kurcab)
†Pearl Budzik (Dorothy Honek)
10:30 O zdrowie dla Marcina
†Edward Koscik (Marian Sekula Family)
12:00 Rosario
12:30 †Raul Rizo (familia)
3:30 Rosario
4:00 Por los feligreses

December 2, Monday, Advent Weekday
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Simona Delgado Anica (Rosalino Alonso)
December 3, Tuesday, Saint Francis Xavier, Priest
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
6:30 Rosario y confesión
7PM Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
December 4, Wednesday, Saint John Damascene, Priest
and Doctor of the Church
8:00 †Frank Balla (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
6:30 Rosario y confesión
7PM Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
December 5, Thursday, Advent Weekday
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
6:30 Rosario y confesión
7PM Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
December 6, First Friday, Saint Nicholas, Bishop
7:30 †Josephine Stasik (daughter)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
6:30 Polish Mass
7:30 Rosario y confesión
8PM Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
December 7, First Saturday, Saint Ambrose, Bishop and
Doctor of the Church
8AM First Saturday Mass - Parishioners

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 INLector Schedule
Saturday, December 7
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, December 8
8:30 Leonard Witucki, Maria Carmen
Castañeda
10:30 Franek Banachowski, Danuta Landt
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, December 7
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, December 8
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Michelle Cison-Carlson
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Ruth Trujillo, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00 Maria Clara Ibarra, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez

St. Mary of Czestochowa

Our next CCD class will be
held on December 7, 2013. Students will be attending 8:00 A.M.
Mass on this day. Please arrive on time!

Because of the printing demands the summary for the Sunday Collection of November 24 will be publish in the upcoming bulletin of December 8.

2013 ANNUAL CATHOLIC APPEAL

“Love Never Fails!” 1 Cor 13:8
The 2013 Annual Catholic Appeal is coming to a close. If you still
have a pledge balance, please complete your pledge payments as
soon as possible.
For those who make charitable contributions at the end of the year,
please consider gifts to your parish and to the Annual Catholic Appeal. Your financial support is greatly appreciated.
On behalf of Cardinal George, our pastor, Fr. Waldemar Wieladek,
our parish Appeal Committee and parish staff, thank you for supporting your neighbors in Cook and Lake Counties, as well as
around the world. Every gift is important and appreciated.
If you wish to be part of the 2013 Annual Catholic Appeal, please
contact Karen Whitehead at 312/534-7461 or at kwhitehead@archchicago.org.
DECEMBER 1, 2013 – 1ST SUNDAY OF ADVENT
“They shall beat their swords into plowshares and their spears into
pruning hooks….” (Isaiah 2:1-5) If you think that God is calling you
to serve the Lord of the harvest as a priest, sister or brother, contact
Fr. Francis Bitterman, fbitterman@archchicago.org or at 312-5348298, or go to www.ChicagoPriest.com. For information on religious
life contact Sr. Elyse Ramirez, OP at 312-534-5240 or eramirez@archchicago.org, and for the Permanent Diaconate program
contact Deacon Bob Puhala at 847-837-4564 or bpuhala@usml.edu

Oplatki, meaning "holy
bread" are thin sheets of
wafer embossed with figures of the Christ Child or
other Christmas scenes.
The custom of exchanging
this wafer at the Christmas
Eve supper holds a special
place in the heritage of Polish & Eastern European people.
The Choir will again make available large and small sizes
at the same prices—$2 for a large package of 4, and 75¢
each or 3/$2 for the small wafer. Look for a Choir member
the weekends of November 16/17 and 23/24. In December, we'll be in the vestibule on December 14/15 and
21/22. Thank you for you support. We wish you a blessed
season.

A donation was offered by Sophie Winn and children in
Memory of John E. Winn Sr.. The donation in amount of
$200 will be use towards the Parking Lot Fund. Also a
donation in memory of Rebeca Salas was offered by the
Salas family. The donation in amount of $125 will be use
towards the Parking Lot fund. May God bless your generosity!

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection on November 10, 2013…………………..……$249.00

Goal $193,596
Deficit,
$136,353
Donations,
$57,243

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.

Julia Adamczyk
Theresa Brazda
Helen Cison
Gregorz Czaja
Kerry Czarnecki
Denise Dooley
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Bob Krolak

Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Eleanore Skora
Jozefa Sulejewska
Frances Wojdula
Brenda Wojkovich
Paul Zaragoza

We are in the process of revising our parish sick list. If
you would like to add a name to the list, please call the
rectory at 708652-0948 Ext. 20. The names will be listed
for a period of one month with the exception of our parishioners who are in nursing homes or are being cared
for in their homes.

St. Mary’s Parish News
First Sunday of Advent, Cycle A
Matthew 24:37-44

December 1, 2013

Jesus tells his disciples that the coming of the Son of Man will
catch many people unprepared. Jesus tells his disciples that
they are to always be ready for the day of the Lord.
Background on the Gospel Reading
Today is the first Sunday of Advent, which is also the first
Sunday of a new liturgical year for the Church. The Advent
season includes the four Sundays that precede Christmas. It
is a time of preparation for the coming of the Lord. In this season, we recall two central elements of our faith: the final coming of the Lord in glory and the incarnation of the Lord in the
birth of Jesus. Key themes of the Advent season are watchful
waiting, preparation, and justice.
In this new liturgical year, the Gospel of Matthew will be the
primary Gospel proclaimed (Lectionary Cycle A). In today's
Gospel, we hear Jesus speak about the need for wakefulness, for watchful waiting, for the coming of the Son of Man.
Matthew's Gospel is dated by most scholars after 70 A.D.
Most believe that Matthew wrote for a primarily Jewish community, but one that was no longer centered on the Temple in
Jerusalem. These were Jewish Christians trying to come to
terms with their relationship to Judaism in a new situation:
Judaism after the destruction of the Temple in Jerusalem.
There may have been Christians who believed that the events
of the world around them gave evidence of the imminent return of the Lord in glory.
The passage from Matthew we read today is rather straightforward. No one knows the precise time of the coming of the
Lord in glory, so watchful waiting and vigilance are required.
The passage speaks to the uselessness of looking for signs;
there will be none. As a thief sneaks in during the night, so
will the Lord's coming in glory be.
The question for us as members of the Christian community,
then, is how do we prepare for this? Today's passage speaks
more about the manner of waiting, rather than the details of
the preparation. Jesus compares the vigilance required of
Christians to the vigilance of a homeowner who knows the
plans of the thief. If one knows that the thief's action is imminent, one remains watchful. As Christians, we know that our
Lord is coming even if we cannot know the precise timing.
Jesus calls us to be watchful and vigilant, like the homeowner. If we become lax in our Christian living, we may be
caught unprepared.

Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be held during the spring
months throughout the. Archdiocese. Preparation groups are
forming now. To register or for information please telephone
(312) 534-8047 or go to www.catechesis-chicago.org.

Appreciation Dinner
Reservation
January 11 2014 6:00PM
You and your spouse are invited to
complete the following reservation
form to participate in our Parish Appreciation Dinner. Please return the
form (no later than January 5th) if
you are a volunteer for any parish ministry and
would like to attend this event. Persons attending the
dinner must be 18 yrs. & older.
Name _____________________________________
Name of Spouse ____________________________
Ministry___________________________________
Phone_____________________________________

Anuncios Parroquiales
I Domingo de Adviento

01 de Diciembre de 2013
¿QUÉ ES EL ADVIENTO?

Les dijo Jesús: Como fue en tiempos de Noé, será también
en el regreso del Hijo del hombre. Antes del diluvio, y hasta
el día en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y
se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así sucederá también al regreso del
Hijo del hombre. En aquel momento estarán dos hombres en
el campo: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a la otra la dejarán.
Permaneced despiertos, porque no sabéis que día vendrá
vuestro Señor. Entended que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, permanecería
despierto y no dejaría que nadie entrara en su casa a robar.
Así también, vosotros estad preparados, porque el Hijo del
hombre vendrá cuando menos lo esperéis.
Mt 24, 37-44
Posada Infantil
El grupo de jóvenes “Amigos de Cristo” extendiendo una
invitación a todos los padres de familia para que traigan a
sus niños el día 14 de diciembre al centro social donde se
estará realizando una posada, puertas abren a las 6:30 p.m.

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 y después va a
haber el refrigerio. Para esta novena fue invitado P. Estanislao Augustyn Redentorista de Bolivia.
Horario de la Novena en honor de Virgen de Guadalupe
3 de Diciembre -

6:30PM Rosario, Confesión

7:00PM Misa

4 de Diciembre -

6:30PM Rosario, Confesión

7:00PM Misa

5 de Diciembre -

6:30PM Rosario, Confesión

7:00PM Misa

6 de Diciembre -

7:30PM Rosario, Confesión

8:00PM Misa

7 de Diciembre -

7:30PM Rosario, Confesión

8:00PM Misa

8 de Diciembre -

12:00PM Rosario, Confesión 12:30PM Misa

9 de Diciembre -

7:30PM Rosario, Confesión

8:00PM Misa

10 de Diciembre -

6:30PM Rosario, Confesión

7:00PM Misa

11 de Diciembre -

6:30PM Rosario, Confesión

7:00PM Misa

12 de Diciembre -

5:00AM Las Mañanitas

7:00PM Misa

3:30PM Rosario, Confesión

4:00PM Misa

Catecismo
La próxima Clase del catecismo será el día 7 de diciembre. Los estudiantes participaran en la Misa de 8:00
a.m. ese día. Favor de llegar a tiempo

El Adviento es tiempo de preparación y esperanza. El Adviento es
un tiempo en que la comunidad eclesial es convocada a preparar
la Navidad, a crecer en la esperanza, a acoger con la fe la venida
continuada de su Señor, Cristo Jesús.
El adviento tiene tres dimensiones:
a) Adviento histórico. Cristo vino en la carne y en la debilidad
(Venida Histórica). Es la esperanza que vivieron los pueblos
que ansiaban la venida del Señor, este periodo va desde Adán
hasta la encarnación. La familia nos abrimos al Señor que
quiere encontrar su morada en nosotros... El Adviento histórico, que ocurrió hace más de dos mil años cuando el Hijo de
Dios, encarnado en el seno purísimo de la Santísima Virgen,
nació en Belén de Judá.
b) Adviento místico. Viene en el espíritu y en el amor (Venida mística). Es la preparación moral del hombre de hoy a la venida
del Señor, es un adviento actual... Se trata de una actitud
evangelizadora para disponer al hombre (Ap 3, 20). La segunda venida es constante, hecho de perenne actualidad en la
historia de la Iglesia y en la vida íntima de las personas. Por la
acción del Espíritu de Amor, Jesús está naciendo constantemente en nosotros, su nacimiento místico es un hecho presente o, mejor dicho, es de ayer, y de todos los siglos.
c) Adviento escatológico. Vendrá en la gloria y en el poder
(Venida escatológica). Preparación a la venida definitiva del
Señor, tenemos que estar preparados, porque no sabe ni el
día ni la hora... La tercera venida de Cristo, que será en la
gloria, el poder y en el triunfo, es la que clausura los tiempos e
inaugura la eternidad. Jesús vendrá, no redimir, como en la
primera venida, ni a santificar, como en la segunda; sino a
juzgar, para hacer reinar la verdad y la justicia, para que prevalezca la santidad, para que se establezca la paz, para que
reine el amor.

La Cena de Apreciación
Usted ha ayudado a esta parroquia a través de sus diferentes ministerios o servicios voluntarios por ese motivo invitamos a Usted a la cena de apreciación. La fecha de este
evento es el sábado 11 de enero de 2014 en el Centro Social. Abrimos las puertas a las 6:00 de la tarde. Favor de
confirmar su asistencia antes del 5 de enero llenando esta
forma y deposítela en la canasta de la colecta dominical.
¡POR FAVOR ADULTOS SOLAMENTE!
Nombre ____________________________________
Esposa (o)_________________________________
Ministerio__________________________________
Teléfono___________________________________

Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Adwentu
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za
mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie
spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich,
tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta,
druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść,
na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Mt 24, 37-44

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres
w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23
do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25
grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego
przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia

01 grudnia 2013 r.
Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na
ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest
czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę
za wyczekiwanym Mesjaszem.
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał
zanim zaistniała stała data świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona
wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze
wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć
nie jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon
4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym,
aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się
w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. Adwent miał tam charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. w Galii biskup Tours, Perpetuus, wprowadził obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w ciągu trzech
tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego.
W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został
wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia
Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim
doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych. W Sakramentarzu z Werony znajduje się 37 formuł modlitw na dni postu dziesiątego
miesiąca.
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie
obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego
przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa.
.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna, m.in. Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i
przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu
pokuty i pojednania. W zatwierdzonej niedawno nowej wersji przykazań kościelnych nie ma już zapisu o zakazie zabaw hucznych w czasach pokuty. Adwent nie jest w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak
na przykład Wielki Post. Ma on bowiem charakter radosny.
Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z
1969 r.: "Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania
do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy
pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa
kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu
czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania".
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Są to Msze
święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często
śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę,
niebiosa). Najstarsze ślady Rorat w polskiej tradycji pochodzą z XII w.
W XVI w. były powszechnie znane w całym kraju. W czasie Rorat przy
ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona
obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała
na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku
liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat).

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się właśnie od tej litery: O
Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex
gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (+
850). Oparte są na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w
tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie
jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii
zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w
Mszę świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście:
"Gaudete in Domino", radujcie się w Panu. Szaty liturgiczne mogą być
- wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z
zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych koloru różowego - jest nią Niedziela
LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu.

Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek
miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz. 6:30 wieczorem. Jak zwykle
przed Mszą św. jest możliwość spowiedzi.
Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii oraz
Ks. Biskup Andrzej P. Wypych, D.D. Krajowy Dyrektor
Wykonawczy Ligi Katolickiej serdecznie zaprasza do
uczestnictwa w Polonijnej Mszy Świętej Jubileuszowej z
okazji 50. rocznicy Sakramentu Święceń Kapłańskich Jego
Eminencji Księdza Franciszka Kardynała George, O.M.I.
Niedziela, 8 grudnia 2013 roku, godzina 15:00, Kościół
pw. Św. Ferdynanda 5900 W. Barry Ave., Chicago, IL
Bezpośrednio po Mszy Świętej zapraszamy na poczęstunek w sali parafialnej. Przedstawiciele Organizacji Polonijnych proszeni są o kontakt telefoniczny z Ks. Proboszczem
Zdzisławem Torbą: 773-622-5900.

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.

