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 Lent
February 22nd, 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 22, First Sunday of Lent
8:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
†Władisław Domek (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)
†Wiesława Dabrowska
†Regina i Henryk Dabrowscy
†Maria Wiatr w 13-ą rocz. śm. (Janina)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por la bendición y salud de Margarito Vargas en su
cumpleaños (Natalia Vargas)
4PM †Felicitas Gonzalez, 6° aniversario luctuoso
(familia)
February 23, Monday, Saint Polycarp, Bishop and Martyr

Priests’ Lenten Retreat

February 24, Tuesday, Lenten Weekday

Priests’ Lenten Retreat

February 25, Wednesday, Lenten Weekday
February 26, Thursday, Lenten Weekday

Priests’ Lenten Retreat

February 27, Friday, Lenten Weekday

Priests’ Lenten Weekday

12PM Confessions until 5:00
Forgiveness”

PM-

“Festival

5:00 Lenten Retreat begins
†Edward Kurcab (Harriet)
†Dennis Antiporek (uncle Ray and family)

5:45 Confessions until 9:00
Forgiveness”

P.M.

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 aAM 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 28
5:00 Sharon Wisineski-Wente, John Stenson

Sunday, March 1
8:30
Michele Cison-Carlson, Elizabeth Perez
10:30 Danuta Landt, Jarek Szyszlak
12:30 Hugo Arellano, Roberto Pasillas
Linda Ramirez
4:00
Rene Aviña, Mary Rodriguez
Rosalina Martinez
Eucharistic Minister
Saturday, February 28
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
6:30 Adam Orszulak

Priests’ Lenten Retreat

February 28, Saturday after Ash Wednesday

50-tą rocz. małżeństwa
†Aniela Rozalia Gancarczyk (mąż z synami)
†Ryszard Łacala (Brad Foote Gear Works Friends)
†Kazimierz Grabala
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por los feligreses
4PM Por los feligreses

“Festival

of

Sunday, March 1
8:30 Christine Zaragoza, Ann Twomey
Maria C. Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Jan Różański
12:30 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Martin Martinez, Anastacia Gonzalez,
Humberto Tellez

We welcome in Baptism:

of

6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
March 01, Second Sunday of Lent
8:30 Lenten Retreat Begins
10:30 O zdrowie i Boże bł. dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie i potrzebne łaski dla syna (Mama)
O zdrowie i Boże bł. dla Heleny i Janusza Mikuła w

Nicolette Baran
Rafael Gutierrez III

Eternal rest………………
†Cynthia M. Jimenez
†John Tulo
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 15th, 2015

ENGLISH LENTEN MISSION—2015
A mission is a time when we are reminded of what has been
given to us and also what is expected of us.
This year we’ve invited Fr. Slawomir (Slavek) Romanowski
CSsR, to conduct our Lenten Retreat. Fr. Slavek worked in
Poland, St Croix (the U.S. Virgin Islands) and now is a Associate Pastor of the Christ the Redeemer Parish in Manville, NJ.
Please mark your calendars and make the mission a part of
your Lenten promises.
Lenten Retreat Schedule
February 28
5:00 p.m. Retreat begins
March 01
8:30 a.m. Retreat begins
March 02
7:00 p.m. Lenten Retreat
March 03
7:00 p.m. Lenten Retreat
March 04
7:00 p.m. Retreat ends
During the week of February 23 our Pastor, Fr. Waldemar, and Fr. Marian Furca
will be attending a Lenten Retreat with the
Redemptorist Congregation. This retreat
is of great importance since it would help
them recharge their spiritual energy to
guide us during this Lent season.
Hence, from February 23 to February 27 we will not be celebrating
our customary morning Masses; however, the Church will be open
during the usual morning times for all our parishioners and friends
to pray.
FESTIVAL OF FORGIVENESS
Pope Francis has described his vision of the Church as a
field hospital in the middle of a terribly wounded world. During Lent
2015, the Church in the Archdiocese of Chicago wants to bring the
medicine of mercy not only to the Catholic faithful but also to anyone who stands in need of healing and forgiveness.
Across two days February 27 and February 28, the
Church in Chicago will offer special opportunities for the celebration of the Sacrament of Penance and for prayers of healing. The
Catholic faithful, especially those who have been away from the
sacraments, are urgently invited to come and share in God’s mercy.
Our parishioners at St. Mary of Czestochowa are invited to celebrate the Sacrament of Reconciliation
On Saturday, February 28
Between the hours of 12:00 P.M. - 5:00 P.M.
and 5:45 P.M. - 9:00 P.M.
We join our Holy Father and local churches throughout the world in
their observance of this Festival of Forgiveness.
In addition, you may visit www.archchicago.org to find a
list of parishes offering the Sacrament of Penance during 24 hours.
The closest parish participating in the 24 hours service will be St.
Agnes of Bohemia located at 2651 South Central Park Avenue,
Chicago, Illinois 60623-4631

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.

Feb. 14

Feb. 15

5:00PM

$546.00

6:30PM

$198.00

8:30AM

$651.00

10:30AM

$1,503.00

12:30PM

$1,286.00

4:00PM

$661.00

TOTAL

$4,845.00

All requested Tax letter s had been mail out. If you
requested one and it has not been deliver yet, please
give us a call at 708-652-0948 Ext. 220 and the secretary will mail you a duplicate letter.

Parking Lot Collection
Sunday, February 1, 2015……………..$ 620.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $121,266
Donations: $72,330
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
Katheline Wolak-Smith
Dorothy Wolak-Katarzynski
Denise Jandura
Rich Jandura
Paul Zaragoza

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
A Reflection on Lenten Fasting
— by Rev. Daniel Merz, Associate Director, USCCB Secretariat of
Divine Worship

In the early Church and, to a lesser extent still today, there
were two fasts. There was the "total fast" that preceded all major
feasts or sacramental events. The ancient name for this fast was
"statio" from the verb "sto, stare" to stand watch, on guard or in vigil.
The second fast was a fast of abstinence from certain foods, e.g.,
meats or fats. This was more an act of self-discipline and selfcontrol. The statio fast was total and a means of watching and waiting…i.e. for something. The fast of abstinence was more general
and personal, to help oneself be more disciplined or self-controlled.
The total fast is still kept today prior to reception of Holy Communion. Following Holy Communion, the total fast ceases because Jesus had explicitly stated that we don't fast when the bridegroom is
here, in other words, what we're keeping vigil for has arrived, the
wait is over. On the other hand, the fast of abstinence was allowed
on Sundays because the continuity of abstinence can be important
for it to be effective.
These initial observations, then, teach us that the Eucharist is always the end of a preparation. It is always the fulfillment of
an expectation. In the Orthodox Church during Lent, they have Eucharist only on Saturday and Sunday. But because Wednesdays
and Fridays are total fast days, those two days are also days for the
Communion service (Liturgy of the PreSanctified) which are held in
the evening, i.e., after the day of preparation. Fasting is always
preparatory.
But how did fasting become such an important means of
preparing for the Eucharist and of learning virtue through selfdiscipline? Christian fasting is revealed in an interdependence between two events in the Bible:the "breaking of the fast" by Adam and
Eve; and the "keeping of the fast" by Christ at the beginning of his
ministry.
"Fall" away from God and into sin began with eating. God
had proclaimed a fast from the fruit of only one tree, the tree of
knowledge of good and evil (Gen. 2:17), and Adam and Eve broke it.
Fasting is here connected with the very mystery of life and death, of
salvation and damnation. Food perpetuates life in this physical
world, which is subject to decay and death. But God "created no
death." (Wis. 1:13) Humanity, in Adam and Eve, rejected a life dependent on God alone for one that was dependent rather on "bread
alone." (Dt. 8:3; Mt. 4:4; Lk. 4:4) The whole world was given to man
as a kind of food, as a means to life, but "life" is meant as communion with God, not as food. ("Their god is their belly." Phil. 3:19) The
tragedy is not so much that Adam ate food, but that he ate the food
for its own sake, "apart" from God and to be independent of Him.
Believing that food had life in itself and thus he could be "like God."
And he put his faith in food. This kind of existence seems to be built
on the principle that man does indeed live "by bread alone."
Christ, however, is the new Adam. At the beginning of his
ministry in the Gospel of Matthew, we read, "When He had fasted 40
days and 40 nights, He became hungry." Hunger is that state in
which we realize our dependence on something else—when we face
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the ultimate question: "on what does my life depend?" Satan tempted both Adam and Christ, saying: Eat, for your hunger is proof that
you depend entirely on food, that your life is in food. Adam believed
and ate. Christ said, "Man does NOT live by bread alone." (Mt. 4:4;
Lk. 4:4) This liberates us from total dependence on food, on matter,
on the world. Thus, for the Christian, fasting is the only means by
which man recovers his true spiritual nature.In order for fasting to be
effective, then, the spirit must be a part of it. Christian fasting is not
concerned with losing weight. It is a matter of prayer and the spirit.
And because of that, because it is truly a place of the spirit, true fasting may well lead to temptation, and weakness and doubt and irritation.In other words, it will be a real fight between good and evil, and
very likely we shall fail many times in these battles. But the very
discovery of the Christian life as "fight" and "effort" is an essential
aspect of fasting.
Christian tradition can name at least seven reasons for fasting:
1.From the beginning, God commanded some fasting, and sin entered into the world because Adam and Eve broke the fast.
2.For the Christian, fasting is ultimately about fasting from sin.
3.Fasting reveals our dependence on God and not the resources of
this world.
4.Fasting is an ancient way of preparing for the Eucharist—the truest
of foods.
5.Fasting is preparation for baptism (and all the sacraments)—for the
reception of grace.
6.Fasting is a means of saving resources to give to the poor.
7.Fasting is a means of self-discipline, chastity, and the restraining of
the appetites.
This article draws in part on the writings of Alexander Schmemann, "Notes in Liturgical
Theology," St. Vladimir's Seminary Quarterly, Vol. 3, No. 1, Winter 1959, pp. 2-9

Anuncios Parroquiales
I Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás,
vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
de Dios. Decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de
Dios: convertíos y creer en el Evangelio.
Mc 1, 12- 15
Festival del Perdón
St. Mary of Czestochowa
Febrero 28, 2015
12:00 P.M.—5:00 P.M.
5:45 P.M.—9:00 P.M.
Nuestra parroquia estará participando durante el Festival del
Perdón en el cual se le invita todos nuestros feligreses y amigos a que
participen. El Sacramento de Reconciliación se estará llevando a cabo. Sobretodo exhortamos a que invite algún conocido que se ha alejado de la Iglesia a participar en esta ocasión.
En la pagina web www.archchicago.org se encuentra disponible una lista de parroquias que estarán llevando a cabo el festival
durante las 24 horas. Sin embargo, la Parroquia Sta. Inés de Bohemia
(2651 S. Central, Chicago, IL 60623) es la mas cercana al área de
Cícero.

Como cada año nuestro Pastor, P. Waldemar y P. Mario estarán participando en un
retiro de Cuaresma con su Congregación.
Por lo tanto a partir de Febrero 23 a Febrero
27 las Misas de 7:30 a.m. y 8:15 a.m. no se
estarán celebrando. Pero la Iglesia se abrirá
durante el horario regular para que nuestros
feligreses puedan orar.

22 de Febrero de 2015
Normas sobre el ayuno y la abstinencia
Originalmente, ayunar se refiere a no
comer alimentos sólidos, ordinariamente
se prescribe el ayuno para un día completo y la abstinencia se refiere a dejar
de comer cualquier tipo de carnes.
1.El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, son días de ayuno
y abstinencia.
2.Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia de
carne. Pero el Episcopado Mexicano ha dispuesto que: "se puede suplir la abstinencia de carne, excepto la del Miércoles de
Ceniza y Viernes Santo, por:
a) la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno significa especial agrado, sea por la materia o por el modo de preparación;
b) o por una especial obra de caridad;
c) o por una especial obra de piedad;
d) o por otro significativo sacrificio voluntario"
3.Sujeto de la ley del ayuno y la abstinencia:
- Abstinencia de carne: todos los que han cumplido 14 años. La
ancianidad, por sí sola, no exime de esta ley de abstinencia.
- Ayuno: todos los que han cumplido 18 años, hasta el comienzo de los sesenta.
Lo más importante al hacer este tipo de prácticas es
darle su sentido verdadero: por una parte someter la voluntad
para fortalecerla con virtudes como la templanza, la sobriedad y
la humildad y por otra, favorecer el ejercicio de la caridad, pues
todos los sacrificios que se hacen deben apuntar a hacer un
bien o un servicio al prójimo y a toda la Iglesia. Hacer sacrificios
y penitencia por costumbre o porque todos lo hacen, no tiene
sentido y no favorecen el crecimiento del hombre, que en conclusión es lo que se pretende.
Oración de Cuaresma
Padre nuestro, que estás en el Cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la obscuridad
y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni
przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony,
Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię.
Mk 1,12-15
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.
Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)
Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych
wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg
nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu
obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas
i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak
bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście
zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich
problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie,
zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa
obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.
Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje odpowiedzi na te pytania, które nieustannie stawia mu historia. Jednym z najpilniejszych wyzwań,
któremu chcę poświęcić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja obojętności.
Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas,
chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.
Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do tego stopnia, że daje swojego
Syna dla zbawienia każdego człowieka. Przez wcielenie, życie ziemskie,
śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się definitywnie brama
między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie świadectwa wiary, która działa przez miłość
(por. Ga 5, 6). Jednakże świat ma tendencję do zamykania się w sobie i
zamykania tej bramy, przez którą Bóg wchodzi w świat, a świat w Niego.
Dlatego ręka, którą jest Kościół, nie powinna nigdy się dziwić, że jest odpychana, miażdżona i raniona.
A zatem lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w
sobie. Chciałbym wam zaproponować do rozważenia pod kątem tej odnowy
trzy passusy.
1. „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12,
26) – Kościół
Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne zamknięcie w sobie, jakim jest
obojętność, jest nam ukazywana przez Kościół poprzez jego nauczanie, a
przede wszystkim poprzez jego świadectwo. Można jednak dawać świadectwo jedynie o czymś, czego wcześniej doświadczyliśmy. Chrześcijanin to
człowiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł w swoją dobroć i swoje
miłosierdzie, aby go przyoblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak On sługą
Boga i ludzi. Przypomina nam o tym dobrze liturgia Wielkiego Czwartku
przez obrzęd umywania nóg. Piotr nie chciał, żeby Jezus umył mu nogi,
potem jednak zrozumiał, że Jezus nie chce jedynie dać przykładu, jak powinniśmy umywać sobie nawzajem nogi. Tę posługę może pełnić tylko ktoś, kto
wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. Jedynie ten ma z Nim
„udział” (J 13, 8) i dzięki temu może służyć człowiekowi.
Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby pozwolić Chrystusowi, by
nam usłużył, a przez to stać się takim jak On. Dzieje się to, kiedy słuchamy
Słowa Bożego i kiedy przyjmujemy sakramenty, w szczególności Eucharystię. W niej stajemy się tym, co przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W tym ciele
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nie ma miejsca na obojętność, która jakże często zdaje się opanowywać
nasze serca. Bowiem człowiek, który jest Chrystusowy, należy do jednego
ciała, a w Nim nie jest się obojętnym jedni wobec drugich. „Tak więc gdy
cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy
jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki (1 Kor 12, 26).
Kościół jest communio sanctorum, ponieważ mają w nim udział święci, ale
także dlatego, że jest komunią rzeczy świętych: miłości Bożej, objawionej
nam w Chrystusie, i wszystkich Jego darów. Wśród nich jest także odpowiedź tych, kórzy pozwalają, aby ich dosięgnęła ta miłość. W tym świętych
obcowaniu i w tym uczestnictwie w rzeczach świętych nikt nie posiada tylko
dla siebie, lecz to, co ma, jest dla wszystkich. A ponieważ jesteśmy złączeni
w Bogu, możemy zrobić coś także dla tych, którzy są daleko, dla tych, do
których o własnych tylko siłach nie moglibyśmy nigdy dotrzeć, bowiem z nimi
i za nich modlimy się do Boga, abyśmy wszyscy otworzyli się na Jego zbawcze dzieło.
2. „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9) – Parafie i wspólnoty
To co zostało powiedziane odnośnie do Kościoła powszechnego, trzeba
zastosować w życiu parafii i wspólnot. Czy w tych rzeczywistościach kościelnych daje się doświadczyć przynależności do jednego ciała? Ciała, które
zarazem otrzymuje i dzieli się tym, co Bóg pragnie ofiarować? Ciała, które
zna i troszczy się o swoje najsłabsze członki, ubogie i małe? Czy też chronimy się w miłość uniwersalną, która angażuje się daleko w świecie, zapominając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami? (por. Łk
16, 19-31).
Aby przyjąć i w pełni owocnie wykorzystać to, co Bóg nam daje, trzeba pokonać granice Kościoła widzialnego w dwóch kierunkach.
Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie z Kościołem w niebie. Kiedy ziemski
Kościół się modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby i dobra, która dociera aż przed oblicze Boga. Ze świętymi, którzy znaleźli swoją pełnię w Bogu,
stanowimy część tej wspólnoty, w której obojętność zostaje przezwyciężona
przez miłość. Kościół niebieski nie jest tryumfujący dlatego, że odwrócił się
plecami do cierpień świata i sam zaznaje radości. Raczej święci mogą już
kontemplować i radować się z faktu, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa pokonali ostatecznie obojętność, zatwardziałość serca i nienawiść.
Dopóki to zwycięstwo miłości nie ogarnie całego świata, święci wędrują z
nami jeszcze jako pielgrzymi. Św. Teresa z Lisieux, doktor Kościoła, przekonana, że radość w niebie ze zwycięstwa miłości ukrzyżowanej nie jest pełna,
dopóki choćby tylko jeden człowiek na ziemi cierpi i się skarży, pisała:
„Bardzo liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie, moim pragnieniem jest
nadal pracować dla Kościoła i dla dusz” (List 254 z 14 lipca 1897 r.).
My również mamy udział w zasługach i radości świętych, a oni uczestniczą
w naszej walce i w naszym pragnieniu pokoju i pojednania. Ich radość ze
zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas źródłem siły, aby
przezwyciężyć liczne formy obojętności i zatwardziałości serca.
Z drugiej strony, każda wspólnota chrześcijańska jest powołana do przekraczania progu, który pozwala jej wejść w relację z otaczającym ją społeczeństwem, z ubogimi i dalekimi. Kościół ze swej natury jest misyjny, nie zasklepiony na samym sobie, ale posłany do wszystkich ludzi.
Tą misją jest cierpliwe dawanie świadectwa o Tym, który chce doprowadzić
do Ojca całą rzeczywistość i każdego człowieka. Misja jest tym, czego miłość nie może przemilczeć. Kościół idzie za Jezusem Chrystusem drogą,
która go prowadzi do każdego człowieka, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8).
W ten sposób możemy zobaczyć w naszym bliźnim brata i siostrę, za których Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy także dla nich. I podobnie, to co ci bracia posiadają, jest darem dla
Kościoła i dla całej ludzkości.
Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się
Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami
miłosierdzia na morzu obojętności!
3. „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) – Poszczególny wierny
Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę obojętności. Mamy przesyt
wstrząsających wiadomości i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim
cierpieniu, i zarazem czujemy całą naszą niemożność działania. Co zrobić,
aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności?
Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie Kościoła ziemskiego i nie-
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bieskiego. Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per il Signore – „24 godziny dla Pana” – która, jak ufam, będzie podjęta w całym
Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być
wyrazem tej potrzeby modlitwy.
Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dalekich dzięki licznym organizacjom charytatywnym
Kościoła. Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby okazać to zainteresowanie drugiemu, poprzez znak, choćby mały, ale konkretny, naszego
udziału w powszechnym człowieczeństwie.
I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwanie do nawrócenia, bowiem
potrzeba, w jakiej znajduje się brat, przypomina mi o słabości mojego życia,
o mojej zależności od Boga i od braci. Jeżeli pokornie będziemy prosić o
łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że nasze możliwości są ograniczone,
wówczas zaufamy w nieskończone możliwości, jakie kryją się w miłości
Bożej. I będziemy mogli oprzeć się diabelskiej pokusie, która skłania nas do
wierzenia, że sami możemy się zbawić i zbawić świat.
Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i
naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako
drogę formacji serca, jak wyraził się Benedykt XVI (por. enc. Deus caritas
est, 31). Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe. Kto chce być
miłosierny, musi mieć serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a

otwarte na Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się Duchowi i daje się
prowadzić na drogi miłości, które wiodą do braci i sióstr. W gruncie rzeczy
serce ubogie, czyli takie, które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego.
Dlatego, drodzy bracia i siostry, pragnę modlić się razem z wami do Chrystusa w tym Wielkim Poście: „Fac cor nostrum secundum cor tuum” – „Uczyń
serca nasze według serca Twego” (Suplikacja z Litanii do Najświętszego
Serca Jezusa). Wówczas będziemy mieli serce mocne i miłosierne, czujne i
szczodre, które nie daje się zamknąć w sobie i nie wpada w wir globalizacji
obojętności.
Wyrażając to pragnienie, zapewniam o mojej modlitwie o to, aby każdy człowiek wierzący i każda wspólnota kościelna owocnie przebyli tę drogę wielkopostną, i proszę was o modlitwę za mnie. Niech Pan wam błogosławi, a
Matka Boża niech was otacza opieką.

Watykan, 4 października 2014 r. Święto św. Franciszka z Asyżu Franciscus

Papież Franciszek wzywa nas do udziału w Festiwalu Przebaczenia—27
i 28 lutego 2015 roku
W naszej parafii spowiedź będzie w sobotę 27 lutego od 12:00 w południe do 5:00pm i od 5:45pm do 9:00pm

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.

