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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 26th, 2015

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)
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:

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Yolanda Torres - 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. 708-218-7842
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

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

Irene Saldaña - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)

Social Center

First Fridays
8:00-8:10 AM Adoration (English)

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
1:00

July 26, Seventeenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
†Michadel R. Vavrek (family)
† Millie Micnerski (Hennessy Family)
10:30 O zdrowie i Boże bł. i Opiekę M.B. Częstochowskiej
dla Bronisławy Mąka (Córka z rodziną)
O zdrowie, Boże bł. i opiekę M.B. Częstochowskiej dla
Rozalii Gutierrez
O zdrowie, Boże błog i opiekę M. B. Częstochowskiej
dla Agnieszki i Zenona z ok. 11 rocznicy ślubu
(Rodzeństwo)
O zdrowie i Boże błog. I opiekę M. B. Częstochowskiej
dla syna (Mama)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (Mąż z Synami)
12:30 †Sra. Margarita Cabrales Y Sr. Apolinar Meraz (hijos)
2:30 Bestland Disaster 100 Year Anniversary Memorial
Mass
4:00 En acción de gracias a la Virgen de Guadalupe, Virgen
de San Juan de los Lagos y St. Anne
†Petra Ortiz, 2 meses de fallecida (Gladis Trigueros)
July 27, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
8:15 Por los feligreses
July 28, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas en el Libro de la Memoria
July 29, Wednesday, Saint Martha
8 :00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7:00PM
7PM Circulo de oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
July 30, Thursday, St Peter Chrysologus, Bp and Doctor of the
Church
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 † Por las almas en el Libro de la Memoria
July 31, Friday, Saint Ignatius of Loyola, Priest
7:30 †Jacqueline Knapp (friend)
8:15 Por los feligreses
2:00 Quinceañera: Arizbeth Benavides
August 01, First Saturday, Saint James, Apostle
8AM First Saturday Mass
For TTWCI Donors
11:00 Wedding: Maria Pajerska & Józef Joniak
1:00 Quinceañera: Gorety Nava Ibarra

Wedding Aniversary: Alfredo Perez & Maria Marin
Perez
3:00 Quinceañera: Elizabeth Morales
5 PM † John Stenson (Tony & Marci Menzyk)
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.
O potrzebne łaski i Boże bł. dla Redemptorystów z racji
Święta założyciela św. Alfonsa Liguori

Lector Schedule
Saturday, August 1
5pm
Sharon Wisniewski-Wente
Sunday, August 2
8:30
Michelle Cison-Carlson, Barbara Kulaga
10:30
Kasia Kowalska, Jarek Szyszlak
12:30
Hugo Arellano, Roberto Pasillas, Linda
Ramirez
4:00
Rene Avina, Mary Rodriguez, Rosalina Martinez

Eucharistic Minister
Saturday, August 1
5:00 PM Jean Yunker, Frances Balla
6:30 PM Jan Rozanski
Sunday, August 2
8:30
Christine Zaragoza, Ann Twomey
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski, Jan
Rozanski
12:30
Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Javier Hernandez, Juana Salas
4:00
Martin Martinez, Anastacia Gonzalez, Humberto Tellez

We welcome in Baptism:
Destiny Izel Gutierrez
Pedro Antonio Gutierrez
Isaiah Angel Padilla
Perla Daniela Guel Talavera
Karim Erubiel Hernandez

Eternal rest………………
†Rogelio Barrios
†Dolores Duenas
May God Who called you, take you home!

There is a promise of marriage
between
lII. Maria Pajerska & Jozef Joniak
lII. Cesar Rodriguez & Yesenia Carrasco
…..II.
…..I. Małgorzata Kurczak & Janusz Woźniak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, July 19, 2015

Dear Parishioners, this year we are again planning a two-day Festival for the St. Mary of
Czestochowa Feast Day, on Saturday August
22nd and Sunday, August 23rd. We would
appreciate any donations of the following

items:

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.

Jul 18

Jul 19

5:00 PM

$315.00

6:30 PM

109.00

8:30 AM

1,131.50

10:30 AM

1,489.00

12:30 PM

1,123.00

4:00 PM

444.00

Foam dinner plates

$4,611.50

Paper 6” cake plates
Foam coffee cups
Sodas—coke, 7-up & diet
Napkins
Plastic forks
Registrations for CCD 2015-2016
have already began. All new and
returning students must register at
the rectory during office hours. Classes meet two Saturdays per month
starting September 12 from 8:00 a.m. to 10:00 a.m.
Registrations Requirements:
► Child must be attending 2nd to 8th grade
► High school students might be accepted under additional requirements
► Baptism certificate
► Any child that has not been Baptized must receive the
sacrament before December 31st, 2015.
► First Holy Communion certificate for those attending Confirmation
classes
► 50% of the corresponding tuition (the amount below represent the
annual tuition)
► One child Tuition……………………...$200
► Two children Tuition……………….....$250
► Three or more children tuition………..$300
All previous balances must be paid prior to new registration.

We give our most sincere thanks to Mr. Raul
Avila and Mr. Erasmo Zavala for the donation of a small deep freezer this past Sunday, July 19. This freezer will be used during
our food sales.
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) 534-8032 or go to www.catechesis-chicago.org.

We would like to thank to everyone that participated in the las two summer food sales. Specially to the following Hispanic Evangelization
groups:
Date..
Amount
July 12
$2,020

Group
Christ the King
Sacred Family
Our Lady of Guadalupe
Or Lady of Perpetual Help
——————————————————–————
Holy Spirit…… …July 19
$1,802.55
Divine Marcy
Sacred Heart
Holy Trinity

PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $117,313
Donations: $76,283
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
Mildred Haremza
Trinidad Hernandez
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Marcella Pugno

Mark F. Rendak
Eleanore Skora
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Eugene Wisnieski
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Denise Jandura
Rich Jandura
Jean Yunker
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
Seventeenth Sunday of Ordinary Time
John 6:1-15

Jesus feeds the crowd of more than
five thousand people with five barley
loaves and two fish.
Background on the Gospel Reading
Through most of Lectionary Cycle B, our Sunday Gospel
readings are taken from the Gospel of Mark. Over the past two Sundays, we heard how Jesus sent his disciples to share in his mission. If
we were to continue reading Mark's Gospel, we would next hear his
report of how Jesus feeds the crowds in the miracle of the multiplication of the loaves and fishes. Our Lectionary, however, leaves Mark's
Gospel for the next several weeks and instead presents this event from
the Gospel of John. In John's Gospel, Jesus' multiplication of the
loaves and the fishes is presented as a sign of his authority and divinity. Jesus interprets the meaning and significance of this miracle as a
sharing of his Body and Blood. This chapter is sometimes called the
“Bread of Life Discourse.”
In many important ways, John's Gospel uses the miracle of
the multiplication of the loaves and fishes to teach about the Eucharist.
Like the Last Supper, this miracle is said to have occurred near the
time of the Jewish feast of Passover. (In John's Gospel three Passovers are identified.) Jesus' language is similar to the language he used
at the Last Supper as reported in the Synoptic Gospels. John's description of this event also anticipates the Messianic banquet of heaven, as the crowd reclines and all hungers are satisfied with abundance.
This connection is further amplified by the response of the crowd, who
wants to make Jesus a king. John is teaching us that each time we
celebrate the Eucharist, we are anticipating the eternal banquet of
heaven.
Recall that John's Gospel tells the story of the Last Supper
differently than the Synoptic Gospels. Instead of describing the meal
and Jesus' actions with the bread and cup, John describes how Jesus
washed his disciples' feet. We hear this Gospel when we remember
the Last Supper on Holy Thursday. This recollection of Jesus' action at
the Last Supper complements the institution narrative of the Synoptic
Gospels and Paul's Letters that we hear repeated at each Mass.
In both stories about the Eucharist—the washing of the disciples' feet and the multiplication of the loaves and the fishes—the Gospel of John teaches us that the Eucharist is an action. Our word Eucharist is taken from the Greek language and describes an action: “to
give thanks.” In the Eucharist we are fed by Jesus himself, and we are
sent to serve others.
John's Gospel notes the detail that the bread blessed and
shared with the crowd are barley loaves. This is the food of the poor. It
reminds us that God feeds and nourishes us, fulfilling our physical
needs as well as our spiritual ones. In the Eucharist, we are sent to
serve the poorest among us.
The story of the multiplication of the loaves and the fishes
recalls a particular aspect of the Mass. In this miracle, Jesus transforms a young boy's offering of five barley loaves and two fish. In the
offertory at Mass, we present the fruits of our labors, represented by
bread and wine. These gifts, given to us first by God as grain and fruit,
are returned to God in our offering of thanksgiving. God in turn transforms our gifts, making this bread and wine the very Body and Blood of
Jesus. We also offer ourselves in this exchange, and we, too, are
transformed by the Eucharist.

July 26th, 2015
Saint Alphonsus Liguori
Feast Day August 1
During sixty years of Christian service in central Italy, opposition of
every sort stalked St. Alphonsus
Liguori. His bullheaded father resisted his ordination. Powerful anticlericals battled the Redemptorists, his
religious order. Jansenists denounced Moral Theology, his book
that sought to correct them. Rheumatism bent his head into his chest, a deformity he suffered for his last
twenty years. And for two years just before he died, Alphonsus was
assailed with a dark night
of doubt, fear, and scruples.
A successful lawyer before age 20, Alphonsus used his legal
skills lifelong in his writing and the governance of his order and his
diocese. He was ordained in 1717 and immediately became wellknown as a compassionate confessor and down-to-earth preacher. “I
have never preached a sermon,” he said, “that the poorest old woman
in the congregation could not understand.” You can hear his gentle
voice in the following excerpt that also suggests the secret behind his
perseverance:
We are now at the end of 1761. Today the New Year of
1762 has begun. How many saw the beginning of the year that has
just gone but did not live to see its end! We should give thanks to God
that we are allowed to see its conclusion. But do we know whether we
shall see the end of this year? Certainly, many will not see it. Who
knows if we shall not be among this number? A year must dawn for us
that will be our last. We should awaken our faith and strive for the
remainder of our lives to live according to the maxims of our faith. Why
should we wait until death overtakes us and finds us living according
to the maxims of the world? Let us awaken our faith to realize that this
earth is not our true home but that we are merely here as pilgrims.
Our faith will give us confidence in our difficulties, teaching
us that whoever prays will be saved. May our faith make us always live
with the thought of eternity. Let’s keep ever before our eyes this great
thought—everything in this world comes to an end, whether it be prosperity or adversity. Eternity alone never ends.
In 1748, St. Alphonsus published his acclaimed Moral Theology that steered a middle way between the rigorism of the Jansenists
and an irresponsible laxity. At age sixty-six, he reluctantly accepted
appointment as bishop of Sant’ Agata and worked hard for thirteen
years to renew his flock. His resignation in 1775 brought the saint no
rest, as he had to fight to protect his community from the state. External politics threatened to divide and destroy the Redemptorists. But
the community endured and today has missioners serving throughout
the world. Exhausted by a life of extraordinary industry, St. Alphonsus
Liguori died on August 1, 1787, two months before his ninety-first
birthday.
Voices of the Saints
Excerpted from Voices of the Saints, by Bert Ghezzi

Anuncios Parroquiales
XVII Domingo del Tiempo Ordinario
Después de esto, se fue
a Jesús a la otra ribera
del mar de Galilea, el de
Tiberíades, y mucha
gente le seguía porque
veían las señales que
realizaba en los enfermos. Subió Jesús al
monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba
próxima a la Pascua, la fiesta de los judíos.
Al levantar Jesús los ojos y ver que venía mucha gente, dice a
Felipe: "Dónde vamos a comprar panes para que coman éstos?" Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a
hacer. Felipe le contestó: " Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco." Le uno de los discípulos,
Andrés, el hermano de Simón Pedro: "Aquí hay un muchacho
que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero qué es eso
para tantos?" Dijo Jesús: "Haced que se recueste la gente."
Había en un lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los
panes y, después de dar gracias, los partió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron.
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: "Recoged los trozos
sobrantes para que nada se pierda."
Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos
de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían
comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía:"
Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo."
Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la
fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo.
J 6, 1-15
San Alfonso de Liguori—1 de Agosto
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, rrecibe 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 Redento-

26 de Julio de 2015
ristas", 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 Redentoristas trabajan en esta
parroquia desde 1 de Julio de 2003.
Visite : www.cssr.com

Queremos agradecer a todas las
personas que participaron en las
pasadas ventas de comida. Sobretodo queremos agradecer a las siguientes comunidades que estuvieron a cargo de las ventas
Grupo…………… .Día………………...Total
Cristo Rey
Julio 12
$2,020
Sagrada familia
Perpetuo Socorro
Virgen de Guadalupe
—————————————————–—————Espíritu Santo
Julio 19
$1,802.55
Divina Misericordia
Sagrado Corazón
Santísima Trinidad
También queremos agradecer a los señores Raúl
Aguilera y Erasmo Zavala por su donación de un congelador para ser usado durante las ventas de comida y otras
actividades parroquiales.
Queridos feligreses,
este año otra vez estamos planeando un festival de dos días durante las celebraciones de St. María de Czestochowa, en Sábado, 22 de agosto y domingo, 23 de agosto.
Las donación de los siguientes artículos será apreciada:
Platos desechables
Vasos desechables
Refrescos—coca, 7-up y refrescos de dieta
Servilletas
Tenedores de plástico

Ogłoszenia Parafialne

26 lipca 2015 r.

Wspomnienie św. Krzysztofa

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle,
co "niosący Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych
wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych
świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z
Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć
męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest
jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej
jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie Dzieciątko
Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa. Jego atrybuty to m.in.: dziecko królujące na globie, palma
męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła

XVII Niedziela Zwykła w Ciągu Roku
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim
wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł
na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie,
Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu
jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest
dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było
wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do
uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami
z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten
prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że
mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

J, 6, 1-15

„Skąd kupimy chleba?”

Przez pięć najbliższych niedziel usłyszymy w
kościele wyjątkowo nie
Ewangelię wg św. Marka,
lecz kolejne fragmenty 6
rozdziału św. Jana. Jest to tzw. Wielka Mowa Eucharystyczna Jezusa, która miała miejsce po cudownym rozmnożeniu
chleba. Jezus wykorzystał tę okoliczność, aby pouczyć swoich słuchaczy – i nas – o Pokarmie na życie wieczne.
Zauważmy, że najpierw Jezus uczynił wyraźny
znak, a następnie wyjaśnił jego znaczenie. Trzeba to mocno
podkreślić, ów „dydaktyczny” wymiar cudów Jezusa. Nie
chciał On bowiem tylko zaspokajać naszych ziemskich potrzeb – bo to możemy zrobić sami, lecz chciał wskazać na
coś więcej, na to, czego sami nigdy byśmy nie odkryli, a
tym bardziej nie zrozumieli ani nie dokonali. Eucharystia
całkowicie przekracza nasze możliwości pojmowania i tworzenia. Jest Ona wyłącznym darem Boga, niczym przez nas
nie zasłużonym. I pomyśleć, że my jeszcze nie chcemy tego
daru przyjąć!
Ale przejdźmy do dzisiejszego tekstu. Opis wyraźnie nawiązuje do wędrówki Izraelitów przez pustynię z
Egiptu do Ziemi Obiecanej. Jezus, podobnie jak kiedyś

Mojżesz, prowadzi tłum do
Królestwa Bożego, obiecanego
przez Ojca. To właśnie Królestwo Boże, zbawienie, jest
ostatecznym celem naszej wędrówki i wszelkich starań. Wędrówka ta jest zapoczątkowana
Paschą, czyli przejściem od
jednego sposobu życia – ziemskiego, na wzór tego świata –
do nowego życia, w wierze. Dziś tą Paschą jest sakrament
chrztu, potwierdzony potem dojrzałą decyzją wiary. Z tą
chwilą chrześcijanin wyrusza w swoją życiową drogę do
Boga.
W tej wędrówce nie idziemy sami, lecz jesteśmy
prowadzeni przez Jezusa. To On nam towarzyszy, wskazuje
drogę i troszczy się o najważniejsze sprawy. Człowiek jest
nieraz za słaby, aby zaradzić wszystkim potrzebom i sprostać trudnościom pustynnej drogi życia. Ale zawsze możemy liczyć na Jezusa. Czytamy, że wtedy uzdrowił chorych,
a zaraz potem rozmnożył chleb. To nie znaczy, że będzie
odtąd wyręczał służbę zdrowia, rolników i piekarzy. Leczenie i chleb to są zadania dla nas. Jednakże wtedy cudy Jezusa były znakiem, że nie jesteśmy Bogu obojętni i że wie On
o wszystkich naszych brakach.
To, czego nie jest w stanie zrobić człowiek, to czyni Bóg. Właśnie dlatego daje nam Eucharystię. Jest to taki
pokarm, którego sami nigdy byśmy nie zdobyli. Natomiast
w zakresie naszych ziemskich potrzeb Chrystus wzywa nas
do pracy. Dał nam wszystko, czego potrzebujemy: ziemię,
ziarno, postęp techniczny. Wystarczy tylko roztropnie i gospodarnie możliwości te wykorzystać, aby nikomu na świecie nie zabrakło chleba. Pomimo to, człowiek często nie
potrafi stanąć na wysokości zadania. Środki techniczne i
finansowe przeznacza nie na chleb, lecz na narzędzia zniszczenia. Równowartość 40 nowoczesnych bombowców wysokiej klasy, mądrze zainwestowana, wystarczyłaby, by raz
na długie lata uporać się z głodem na całym świecie! Ale
żądza władzy jest chyba silniejsza od miłości i dlatego samoloty są ważniejsze od chleba. To jeden z przejawów naszej bezsilności wobec zła.
Jezus wie więc dobrze, czego potrzebujemy. I dlatego chce nam dać inny chleb – Chleb Życia i Miłości – Eucharystię. Doskonale wie, że nie da się go kupić za żadne
pieniądze, ale wystawia nas na próbę, czy gotowi jesteśmy
coś dla tej miłości poświęcić. Jeśli damy z siebie to, na co
nas stać, wtedy dzięki Bożemu błogosławieństwu na pewno
wystarczy. Apostołowie w stosunku do potrzeb nie mieli
prawie nic. 200 denarów to była równowartość prawie rocznej pensji, a oni mieli jedynie pięć chlebków i dwie ryby. A
jednak starczyło i jeszcze zostało! O to zatroszczył się już
Chrystus. My mamy jedynie być gotowi, żeby Mu zaufać i
pomóc. A wtedy wszystkie nasze potrzeby – i doczesne, i
wieczne, będą zaspokojone z nawiązką.
Ks. Mariusz Pohl

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696 roku w
Marianella, w pobliżu Neapolu. Uniwersyteckie studia kończy
doktoratem obojga praw i rozpoczyna karierę adwokacką. W
roku 1723, porzuca karierę adwokata i wstępuje do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego misjonarskie
doświadczenie, i tam spotyka ludzi o wiele biedniejszych i bardziej opuszczonych, niż opuszczone dzieci, wałęsające się po ulicach Neapolu. 9
listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego celem jest głosić
Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Napisał 111 dzieł z
dziedziny duchowości i teologii. 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. Największym jednak wkładem Alfonsa
w życie Kościoła, jest jego Teologia Moralna. W roku 1762, Alfons został
biskupem Sant’Agata dei Goti, pomimo że wzbraniał się przed przyjęciem
tej godności. W roku 1775 jego zrzeczenie się urzędu zostaje przyjęte i
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.

Obraz Olejny Świętego Jan Paweł II
Podczas naszego Odpustu Parafialnego, 23
sierpnia będzie poświęcony obraz olejny
Świętego Jana Pawła II, Patrona Rodzin.
Całkowity koszt malowania wraz z ramą jest
około 3,000 dolarów. Jeśli ktoś chce przekazać
ofiarę pieniężną, aby pokryć koszty namalowania
obrazu, prosimy dzwonić do plebanii lub
porozmawiać z jednym z księży. Każda kwota,
czy to duży lub mała jest bardzo mile widziana. Już dziś
serdeczne Bóg zapłać.

Zapraszamy na jedzenie
które będzie jeszcze przygotowane
przez grupę parafian języka hiszpańskiego 2 sierpnia po Mszy św. o godzinie 10:30. Poprzednie obiady przyniosły dochód dla parafii w wyskości
$3820.55. Serdecznie zapraszamy na
spotkanie w gronie parafialnym i rodzinnym.

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.

