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

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 8th, 2015
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor,
Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org

Sunday
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish),
12:30 PM & 4:00 PM (Spanish)

Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org

Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext.
226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
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)

Nydia Cano - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Bulletin Editor, Ext 220
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-2187842
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Irene Saldaña - CCD

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at
once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory
or by calling the parish secretary ext. 220.

Sunday

Iskierki Parafialne

February 8, Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Adolfina Dobrzanska (Daughter)
†Ed Butcher (Ron & Butcher’s Family)
10:30 O zdrowie i Boże bł. dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie i Łaski Boże do dobrego życia dla syna
Karola z okazji 24-tych urodzin (Mama)
O zdrowie i opiekę Boża dla córek; Anny,
Małgorzaty oraz Krzysztofa i Marfina
(Mama)
O zdrowie i potrzebne łaski dla syna (Mama)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (mąż z synami)
†Ryszard Łacala (Brad Foote Gear Works Friends)
†Józef Szymaszek, Zbigniew Szymaszek
12:30 †Gildardo Navar, aniversario luctuoso (esposa)
4PM Por los feligreses
February 9, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Diane Malanek (Dorothy)
8:15 †Por las almas en el Libro de la Memoria
February 10, Tuesday, Saint Scholastica, Virgin
7:30 †Anna Baginski (Balla family)
8:15 †Por las almas en el Libro de la Memoria
February 11, Wednesday, Our Lady of Lourdes
8:00 For the health of all our parishioners and friends
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 El Circulo de Oración
7:45PM Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
February 12, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in Book of Remembrance
8:15 Por la salud de Angelita Mejia
February 13, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Raymond Honek (wife)
8:15 Por la bendición de Luz Elena Peña en sus
cúmplenos
February 14, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00 Wedding: Michal Stoch and Karolina Kopec
5:00 Special blessing for Michael Yunker Jr. on his
birthday (Wojdula and Yunker family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
W intencji Radia Maryja i TV-TRWAM, wszystkich
dziel powstałych przy Radiu Maryja oraz za
wszystkich którzy posługują w tych dziełach

February 15, Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
†John E. Kociolko (son)
10:30 O zdrowie i Boże bł. dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie i potrzebne łaski dla syna (Mama)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (mąż z synami)
†Ryszard Łacala (Brad Foote Gear Works Friends)
12:30 Por los feligreses
4PM Por los feligreses

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 14
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski

Sunday, February 15
8:30
John Kociolko
10:30 Alicja Krzak, Franciszek Banachowski
12:30 Los jovenes
4:00
Los niños

Eucharistic Minister
Saturday, February 14
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30
Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, February 15
8:30
Christine Zaragoza, Ed Hennessy,
Maria C. Castañeda
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski,
Jan Różański
12:30
Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Nydia Cano, Ruth Trujillo
4:00
Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
IlI. Karolina Kopec & Michal Stoch

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 1st, 2015

Our next CCD class will be held on
February 21, 2015. Please arrive on
time. Remaining balances for CCD
Tuition are expected to be received no later than February 14, 2015.

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. 31

Feb. 01

5:00PM

$585.00

6:30PM

$147.00

8:30AM

$658.00

10:30AM

$681.00

12:30PM

$858.00

4:00PM

$232.00

TOTAL

$3,161.00

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. 220
between the hours of 9am and 5pm—Monday
through Thursday, and 10:30—6:30 p.m. on
Fridays

Parking Lot Collection
Sunday, February 1, 2015……………..$ 620.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $121,266
Donations: $72,330

This year our parish has been exempt
from participating in the Annual Catholic Appeal Campaign, because we will
be participating in the “To Teach Who
Christ Is Camping”, a campaign that
will benefit our parish and Catholic
Schools of the Archdiocese of Chicago. Therefore, we
kindly ask for you to disregard the Annual Catholic Appeal
envelopes that were included in your bi-monthly collection
envelopes.
As our Pastor and Campaign Committee learn
more information regarding the new campaign in which our
parish will be participating we will inform you all. And as
always we hope to count with your participation and support.

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

Helen Cison
Grzegorz Czaja
Bill Czarnecki
Denise Dooley
Justine Hranicka
Miroslaw Jurczyk
Cecilia Kandl
Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano

Lawrence Natonski
Marcella Pugno
Mark F. Rendak
Eleanore Skora
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Marie Wisniesky
Brenda Wojkovich
Denise Jandura
Rich Jandura

If you would like to add a name to the list, please call the
rectory at 708652-0948 Ext. 20.

St. Mary’s Parish News
Fifth Sunday of Ordinary Time
Mark 1:29-39

Jesus cures Simon's mother-in-law
and many others as well.
Background on the Gospel Reading
Today we continue to read from
Mark's Gospel, learning more about
the ministry of Jesus. Jesus cured
Simon's mother-in-law, and she
immediately began to serve Jesus
and his disciples. Jesus also cured many others who were brought to
him, healing their illnesses and driving out demons. As we will see
throughout Mark's Gospel, Jesus did not permit the demons to speak
because they knew his identity and would have revealed it to those
who were present.
On the morning after this busy day, Jesus retreated in prayer, but was
pursued by Simon and others who brought news that many people
were looking for him. At this point in Mark's Gospel, we begin to see a
distinct role for the inner circle of Jesus' disciples—they act as intermediaries between Jesus and the people. Jesus reports to his disciples that they need to leave Capernaum to preach in other places.
Today's Gospel completes a picture of Jesus' ministry: preaching,
curing the sick, driving out demons, and then moving on to continue
this work in another place. Mark's Gospel tells us that Jesus did this
throughout Galilee.
Jesus' compassion and healing of the sick is a sign of the Kingdom of
God. The Church continues to extend Christ's healing presence to
others in its ministry to the sick. In the Sacrament of the Anointing of
the Sick, the Church prays for spiritual and physical healing, forgiveness of sins, and comfort for those who are suffering from illness.
In today's Gospel we also notice the importance of prayer in Jesus'
daily life. Jesus rose early in the morning, removed himself from the
crowds, and went to a deserted place to pray. When the disciples
found him, he told them that it was time to move on. We believe that in
his prayers Jesus found guidance and direction from God. We also
bring our decision-making to God in prayer, asking for his guidance
and direction in our lives.
Our Lady of Lourdes
Feast day February 11
Each year over 2 million people make
their way through the mountainous country of southeastern France to Lourdes.
They come seeking cures, hoping to find
answers, believing, and praying. At
Lourdes, people recall the Lady dressed
in white, with a blue sash, yellow roses at
her feet, and a Rosary on her arm—the Blessed Virgin Mary.
On February 11, 1858, Mary appeared to 14-year-old Bernadette Soubirous. This was the first of 18 visits, many of them with
20,000 people present. When Bernadette asked the Lady’s identity,
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she replied, “I am the Immaculate Conception.” Just four years earlier,
the pope had proclaimed it a dogma that Mary was conceived immaculate without original sin. The Blessed Virgin, through Bernadette, had
come to call sinners to a change of heart. Her message was a request
for prayer and penance. She also instructed Bernadette to tell the
priests that a chapel was to be built on the site and processions held.
On February 25, 1858, the Lady told Bernadette to dig in the
dirt and drink of the stream. Bernadette began to dig, and after several
attempts she was able to find the water to drink. The water continued
to flow from where she had dug with her hands until it was producing
over 32,000 gallons of water a day—as it still does. There have been
over 5,000 cures recorded but less than 100 of them have been declared miraculous by the Church. Most of these have taken place during the blessing with the Blessed Sacrament.
Today we celebrate the feast of Our Lady of Lourdes. We
may never travel to Lourdes and join in the processions, but we can
know always that we have a Mother to help us and lead us to her Son,
Jesus. And so we pray to her:
Grant us, O merciful God, protection in
our weakness,
that we, who keep the Memorial of the
Immaculate Mother of God,
may, with the help of her intercession,
rise up from our iniquities.
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.
Saints and Feast Days
Excerpted from Saints and Feast Days, by Sisters of Notre Dame of
Chardon, Ohio

Anuncios Parroquiales

01 de Febrero de 2015

V Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, al salir Jesús de
la Sinagoga, fue con Santiago y
Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en
cama con fiebre, y se lo dijeron.
Jesús se acercó, la cogió de la
mano y la levantó. Se le pasó la
fiebre y se puso a servirles. Al
anochecer, cuando se puso el sol,
le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó a muchos demonios; y como los demonios lo
conocían no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se
marcho al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: Todo el mundo te
busca. Él les respondió: Vayámonos a otra parte, a las aldeas
cercanas, para predicar también allí; que para eso he venido.
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios.
Mc 1, 29-39
Nuestra Señora de Lourdes—11
de Febrero
El 11 de febrero de 1858, Bernadette, una niña de catorce años,
recogía leña en Massbielle, en las
afueras de Lourdes, cuando acercándose a una gruta, una de viento la sorprendió y vio una nube
dorada y a una Señora vestida de
blanco, con sus pies descalzos
cubiertos por dos rosas doradas,
que parecían apoyarse sobre las
ramas de un rosal, en su cintura tenia una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario. Bernadette al principio se asusto, pero luego comenzó a rezar el rosario
que siempre llevaba consigo, al mismo tiempo que la niña, la Señora
pasaba las cuentas del suyo entre sus dedos, al finalizar, la Virgen
María retrocedió hacia la Gruta y desapareció. Estas apariciones se
repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio.
El 18 de febrero en la tercera aparición la Virgen le dijo a Bernadette:
"Ven aquí durante quince días seguidos". La niña le prometió hacerlo
y la Señora le expresó "Yo te prometo que serás muy feliz, no en este
mundo, sino en el otro". La noticia de las apariciones se corrió por
toda la comarca, y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso,
otros se burlaban.
En la novena aparición, el 25 de febrero, la Señora mando a Santa
Bernadette a beber y lavarse los pies en el agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta. La niña no la encontró, pero obedeció la
solicitud de la Virgen, y escarbó en el suelo, produciéndose el primer
brote del milagroso manantial de Lourdes.
En las apariciones, la Señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores, manifestó el deseo de que en el lugar sea erigida una capilla y

mando a Bernadette a besar la tierra, como acto de penitencia para
ella y para otros, el pueblo presente en el lugar también la imito y
hasta el día de hoy, esta práctica continúa.
El 25 de marzo, a pedido del párroco del lugar, la niña pregunta a la
Señora ¿Quien eres?, y ella le responde: "Yo soy la Inmaculada Concepción".
Luego Bernadette fue a contarle al sacerdote, y él quedo asombrado,
pues era casi imposible que una jovencita analfabeta pudiese saber
sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por el Papa
Pío IX en 1854.
En la aparición del día 5 de abril, la niña permanece en éxtasis, sin
quemarse por la vela que se consume entre sus manos.
El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por última vez y se
despide de Bernadette.
En el lugar se comenzó a construirse un Santuario, el Papa Pío IX le
dio el titulo de Basílica en 1874. Las apariciones fueron declaradas
auténticas el 18 de Enero 1862.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo,
millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han
sido sanados en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el 11 de febrero.
El mensaje de la Virgen
El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, Francia, en 1858,
puede resumirse en los siguientes puntos:
1-Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la
Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro años antes
(1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella misma como Madre
y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud.
2-Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad aceptadas
cristianamente, al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje.
3-Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.
4-Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y humildad
(besando el suelo como señal de ello); también, un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Zwykła
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w
gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i
podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona
im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto
było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym
duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem,
gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i
wyrzucając złe duchy.
Mk 1,29-39
Matka Boża z Lourdes—11 lutego
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes.
Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z
siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej
Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych
gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której
wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada
plotki i zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że ich dziecko gaśnie
im na oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się najpierw
do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty,
było już po południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie
ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek,
pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz
od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się,
zbliżyła się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec.
18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi
rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jaka dusza czyśćcowa, poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia
na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała:
"Pisanie tego, co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża
poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w
niedzielę, zjawiło się przy grocie skał massabielskich kilka tysięcy
ludzi. Pełna smutku Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła
się za grzeszników. Tegoż dnia, gdy Bernadetta wychodziła po południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta
miejscowej policji i poddana śledztwu. Kiedy dnia następnego dziewczynka udała się do szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że
wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami.
23 lutego zjawiła się Matka Boża Bernadecie ponownie i poleciła jej,

1 lutego 2015 r.
aby udała się do miejscowego proboszcza, aby tu wystawiono ku Jej
czci kaplicę. Roztropny proboszcz, a równocześnie także dziekan, po
pilnym przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty: "Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani w miejscu, gdzie zwykła stawać,
jest krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć".
Przy najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła
słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty".
25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: "A teraz idź
do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczę kieruje swoje
kroki do pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam
ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu". Dziewczę na kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty miejscu.
Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu śledzącego wszystko uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie było. Woda
biła z niego coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła do rzeki.
Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia
posłał do źródła po wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz,
rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadzaniu dynamitem
bloków kamiennych. Także na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą oczy. Natychmiast
odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował cały szereg innych tak dalece,
że Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała
kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najśw. Panna Bernadecie, aby
modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie,
aby do groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz
odpowiada, że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4 marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi zostaje cudownie
uleczony przy źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na
wierzchu dłoni wielką narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i
trzeba rękę amputować. Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył rękę i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez
ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej
wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że dni dziecka są już policzone.
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie widzi Matkę Bożą. Kiedy
Ją zapytała o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 lata
od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje.
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, ponownie
Matka Boża objawia się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja
pod pozorem bezpieczeństwa publicznego i konieczności przeprowadzenia badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta
uczęszczała tam nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz
ostatni.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach
ogłasza dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły
w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystępuje do
budowy świątyni. W roku 1875 poświęca ją uroczyście arcybiskup
Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i
biskupów, 3000 kapłanów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII
ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius
X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. W roku 1925 następuje uroczysta beatyfikacja bł. Bernadetty a w roku 1933 jej kanonizacja.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszej
parafii po Mszy św. o godz.
10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych
do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić
dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten
kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również
i dzisiaj wychodząc z kościoła można
nabyć nowy numer Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy
tam bardzo ciekawe artykuły na temat
życia kościoła w Polsce także naszej
Archidiecezji. Czytając ten tygodnik a także inne
publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”, „W
Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie” pogłębiamy
naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.
Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać
informację o ofiarach złożonych w roku 2014 na
naszą parafię, w ten sposób będzie można odpisać tę kwotę od podatku.

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.

