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

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
August 2nd, 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

August 2, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
†John Kulaga (family)
† Mildred A. Micnerski
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 i Boże błog. I opiekę M. B. Częstochowskiej
dla syna (Mama)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (Mąż z Synami)
†Edward Ptak w 10 rocz. śmierci
12:30 Bendicion Especial en su cumpleaños ha Aurora y
Angelita Mejia
†Rogelio Barrios, 1er mes de fallecido, por su eterno
descanso (esposa y familia Barrios)
†Maria Hernandez, aniversario luctuoso (familia
Barrios)
4:00 †Elias Aguilar, 2º aniversario (familia Aguilar)
Daniel Garcia por su arbol genialogico

August 8, Saturday, Saint Dominic, Priest
11:00 Wedding: Małgorzata Kurczak & Janusz Woźniak
1:00 Quinceañera: Erika Dominguez
3:00 Quinceañera: Lizeth Acuña
5 PM † John Stenson (Grieco Family)
†Walter Sosinski, memorial (Joan Sosinski)
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.

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.

August 3, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
8:15 Por la intercesion de la Virgen Rosa Mistica por el
matrimonio de Carlos y Angelica

Lector Schedule
Saturday, August 8
5pm
Marie Jarding, TBA
Sunday, August 9
8:30
Barbara Kulaga, TBA
10:30
Danuta Landt, Waldek Lipka
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00
Enrique Garcia, Lourdes Gonzalez
Humberto Tellez

August 4, Tuesday, Ssaint John Vianney, Priest
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por la intercesion de Juan Pablo II y Padre Pio V por
Juan Manuel Baldivia

Eucharistic Minister
Saturday, August 8
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Krzysztof Odbierzychleb

August 5, Wednesday, The Dedication of the Basilica of Saint
Mary Major
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

Sunday, August 9
8:30
Ed Hennessy, Georgia Czarnecki
Michele Cison-Carlson
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Różański,
Krzysztof Zborowski
12:30
Noema Arellano, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00
Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez, Maria Clara Ibarra

August 6, Thursday, The Transfiguration of the Lord
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por la intercesion de la Virgen Rosa Mistica por el
matrimonio de Carlos y Angelica
August 7, Friday, Saint Sixtus ll, Pope, and Companions,
Martyrs; Saint Cajetan, Priest
7:30 †Vincent Stasik (sister)
8:15 Por la intercesion de Juan Pablo II y Padre Pio V por
Juan Manuel Baldivia
7:00 Msza św. w j. polskim

Eternal rest………………
†Josephine Giurin
May God Who called you, take you home!

There is a promise of marriage
between
…III. Małgorzata Kurczak & Janusz Woźniak
II. Orietta Stella Strangis & Eugeniusz Stanislaw Milon

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, July 26, 2015

Summer Mexican Food Sale
As it has been tradition for our parish,
the Hispanic ministries will be hosting our annual summer food sales.
As every year we hope to count with your participation in the
food sales. The food sales will be host in the following dates:

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 25

Jul 26

5:00 PM

$347.00

6:30 PM

204.00

8:30 AM

1,020.50

10:30 AM

1,222.00

12:30 PM

980.00

2:30 PM

394

4:00 PM

1007.00
$5174.50

August 02, 2015

We would like to thank to all our parishioners that have already sold their raffle
books. If you have not finish selling all of
your tickets there is still time. I
There will be an early bird drawing on
August 2. In order to be eligible for the
Early Bird raffles, you must sell all 20 raffle tickets and payment
of $100 for them must be received before the Early Bird drawings. The cover of the raffle book is used for the drawing.
Registrations
for CCD 20152016
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.

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.

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:
Foam dinner plates
Paper 6” cake plates
Foam coffee cups
Sodas—coke, 7-up & diet
Napkins
Plastic forks

PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $117,177
Donations: $76,419
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
Josephine Gadzinski
Mildred Haremza
Trinidad Hernandez
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Marcella Pugno

Lorraine Porod
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

August 2nd, 2015

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
John 6:24–35

Summer Mission Co-appeal
August 8 & 9, 2015

Jesus teaches the crowds that he is the
“bread of life.”
Background on the Gospel Reading
This Sunday we continue to read from the
sixth chapter of John’s Gospel, but not
continuously. Our Lectionary omits John’s report of Jesus’ walking on
water. This event is reported much less dramatically in John’s Gospel
than in the Synoptic Gospels. After the feeding of the multitudes, the
disciples leave in a boat and Jesus follows them. The disciples are
said to be terrified by what they see. Jesus reassures them and rejoins
them. In today’s Gospel, we learn that the crowd has noticed the departure of Jesus and his disciples and so seeks them out in Capernaum. In the dialogue that follows between Jesus and the crowds, Jesus
unfolds for us the gift of himself that that he gives in the Eucharist.
In today’s Gospel, there are four exchanges between Jesus
and the crowd. In the first, the crowd, having followed Jesus to Capernaum, asks a very matter of fact question: “Rabbi, when did you get
here?” Jesus replies by naming their motivation in pursuing him. They
have been fed. Jesus acknowledges this, yet challenges them to see
beyond the fulfillment of their material needs. The crowds have followed Jesus because they have been fed. They ought to be seeking
out Jesus because he can give them eternal life.
As the second dialogue begins, it seems that the crowd
might be on their way to accepting Jesus and his mission. They ask:
“What can we do to accomplish the works of God?” Jesus replies that
they must have faith in the one sent from God. But in the third dialogue, the crowd reveals their inability to see Jesus’ true identity. They
ask Jesus for a sign so that they might know that Jesus is from God.
How strange this sounds since Jesus has just fed more than 5000
people. What more is expected?
But the crowd cannot see beyond the surface of the sign.
They show this in their interpretation of the sign that came from Moses.
In their description, they identify Jesus with Moses, as if to say, as
Moses gave the people manna in the desert, give us a sign so that we
will know that you are from God. They are looking to identify a prophet
without realizing that God is standing before them. Jesus corrects their
misinterpretation, saying that the manna received by their ancestors
came from God. As God fulfilled their ancestors’ needs in the desert,
so God has provided them with food for eternal life. In the bread that
they have received from Jesus, they have received physical nourishment and also spiritual nourishment. Jesus wants the crowd to see
beyond the surface to the One who provides true nourishment.
The conclusion of the dialogue reveals the crowd’s blindness. They ask for what Jesus has just told them they have found: “Sir,
give us this bread always.” Jesus answers plainly that he himself is the
Bread of Life they seek. Jesus himself is the Bread of Life who will
satisfy every hunger and thirst. This is the first of several such statements found in John’s Gospel. We understand these better when we
remember that God revealed his name to the people of Israel as “I
am,” as Yahweh. Jesus is now claiming this name for himself. In the
weeks ahead, we will see the offense that this gives to the people.

It began in 1875 Divine Word Missionaries began with Father Arnold Janssen, a young German Catholic priest with a dream of
bringing the Gospel to places where it had never been preached.
Since the German government had enacted harsh anti-Catholic laws
expelling religious orders and repressing the Church, Fr. Arnold,
steadfast in his determination, crossed the border into Steyl, Holland,
and settled in a little inn on the banks of the River Maas. Soon other
priests and laymen joined him and, on September 8, 1875, he inaugurated the Mission House training center and founded the Society of the
Divine Word, an order of priests and Brothers devoted to preaching
the Gospel in foreign lands.
Their Mission

Bringing Christ’s love, teachings and compassion to all people
When Fr. Arnold Janssen founded Divine Word Missionaries in 1875,
his dream was to make Jesus known to every person in every nation.
Our mission, rooted firmly in St. Arnold’s dream, is to carry out Christ’s
command to preach the Gospel to all nations through pastoral and
sacramental ministry, teaching and working among those in need.
We bring the Word of God to the most underserved and remote areas
of the world, working first where the Gospel has yet to be preached
and where local Churches are struggling to survive. We share Christ
through service, teaching and caring for the sick and the poor. We do
this through ministries that build and staff schools, hospitals, orphanages and hospices. We educate for AIDS prevention through centers
that care for children and adults living with AIDS. We teach selfsufficient ways of life through land management, agricultural and
ranching programs. And, most importantly, by sharing the Word of
God and celebrating the sacraments, we comfort those in need and
bring peace to those in pain.
Our mission is shared by gracious friends who make our work possible. The generous support of our friends allows us to continue to
share Christ’s love and teachings through humanitarian service in the
most distressed and neglected corners of our world.
Divine Word Missionaries Mission Center
Mission Statement
The Mission Center furthers the missionary work of the Church and
the Society of the Divine Word through its
•
•
•
•

assistance to missionaries around the world
fundraising
mission education and animation
spiritual support to our benefactors

We offer our service and support with enthusiasm, compassion, integrity, responsibility and a spirit of cooperation.

Anuncios Parroquiales
XVIII Domingo del
Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, cuando la
gente vio que no estaban
allí ni Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y
fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago, y
le dijeron: Maestro,
¿cuándo has venido aquí?
Jesús les contestó: Os aseguro que no me buscáis porque
habéis visto milagros, sino porque habéis comido pan hasta
hartaros. Procuraos no el alimento que pasa, sino el que dura
para la vida eterna; el que os da el hijo del hombre, a quien
Dios Padre acreditó con su sello. Le preguntaron: ¿Qué tenemos que hacer para trabajar como Dios quiere?Jesús les respondió: Lo que Dios quiere que hagáis es que creáis en el
que él ha enviado. Le replicaron: ¿Qué milagros haces tú para que los veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo». Jesús les dijo: Os aseguro
que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo; mi Padre es
el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios
es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron:
Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el
pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que
cree en mí no tendrá sed jamás.
J 6, 24- 35
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
Rifa Parroquial
Agradecemos a todos nuestros feligreses que han
vendido o comparado los boletos de nuestra rifa
2015. La rifa principal se llevar acabo el 23 de
Agosto alrededor de las 8 p.m..
También el día 2 de Agosto tendremos un sorteo
por adelantado. Para tener derecho al Sorteo Adicional el librito entero de $100 debe ser vendido y debe ser devuelto
antes de esta fechas Asegurarse de devolver la cubierta y los veinte
boletos con su pago de $100. Solo la cubierta del libro de la rifa será
tomada en cuenta para determinar los ganadores del Sorteo Adicional.

2 de Agosto de 2015
Las nuevas registraciones para
el Catecismo 2015-2016 empezaran a partir del 7 de julio. Nuevos estudiantes como aquellos
que regresan por Segundo año deben de registrarse en la
rectoría durante horas de oficina. Las clases son dos sábados por mes de 8:00 a.m.—10:00 a.m. empezando el
12 de septiembre.
Requisitos para Inscribirse:
► Estudiante debe estar atendiendo entre 2° y 8° grado

de la escuela publica
► Estudiantes de high school serán aceptados
bajo requerimientos adicionales
► Certificado de Bautizo
► Cualquier niño sin bautizar tendrá que recibir
el sacramento del Bautizo antes de Diciembre
31, 2015.
►
► Certificado de Primera Comunión para aquellos estu-

diantes atendiendo clases de Confirmación
►
► 50% del costo total de la colegiatura correspondiente:
► 1 niño……………………….$200
► 2 niños………………………$250
► 3 o mas niños………………..$300

Cualquier balance del año previo deberá de ser saldado
antes de registrarse para este nuevo año.
Venta de Comida
Todos están cordialmente invitados a
acompañarnos este Domingo, 2 de
Agosto, a la venta de comida Mexicana
que se estará llevando a cabo en el estacionamiento interno de la parroquia.
Agradecemos a todos los feligreses que
han echo sus donaciones para el cuadro
de nuestra santidad San Juan Pablo II.
De igual manera exhortamos a todos
aquellos que no han echo una donación
a que la hagan. Recuerden que todas
las donaciones son realmente apreciadas.
Colecta de la Arquidiócesis Especial de Verano
Domingo, 9 de Agosto
Como cada año nuestra parroquia participa en el Apealo Misionero de
Verano, este año nos estarán visitando nuestros hermanos de “Divine
Word Missionaries”. Les pedimos que al igual que nosotros ustedes
también los apoyen en la ardua tarea ofreciendo sus donativos.

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Misyjna w Naszej Parafii - 8-9 sierpnia 2015
Każdego roku Archidiecezja Chicago przyjmuje
misjonarzy z różnych kontynentów, a także przedstawicieli
amerykańskich towarzystw misyjnych, na plan współpracy
misyjnej lub (MCP - Missionary Cooperation Plan). Fundusze zebrane
nigdy nie pozostają w USA. Twoje dary są wysyłane do Urzędu Edukacji Misyjnej ds. Nowej Ewangelizacji i są wypłacane do odpowiednich grup misyjnych w innych krajach. Wspierając misje materialnie
jest okazja do udziału w misjach na całym świecie. Tak, więc co roku
zapraszamy misjonarza do naszej parafii, aby włączyć się w dzieło
misji. W tym roku do naszej parafii przyjedzie Misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego—Werbista. Już dziś dziękujemy za wasze
wsparcie działalności misyjnej tak modlitwą jak i darami serc.

XVIII Niedziela Zwykła w Ciągu Roku

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także
Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.
Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy
tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście
jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten,
który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić,
abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym
polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On
posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i
Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak
napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero
Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest
Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie,
dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
(J 6,24-35)

Błąd Lota
Abraham i jego krewny
Lot dotarli do Ziemi Obiecanej.
Trzody ich tak się rozrosły, że
wśród pasterzy powstawały spory
o pastwiska. Mądry Abraham podejmuje wtedy dwie
ważne decyzje. Postanawia rozstać się z Lotem. Chce
tym samym położyć kres kłótniom. Druga mądra decyzja
polega na tym, że daje Lotowi pierwszeństwo wyboru
ziemi, na której zechce zamieszkać. Chodziło o to, by Lot
nie miał do Abrahama pretensji, że zabrał ziemie żyźniejsze.
Lot szybko podjął decyzję i wybrał krainę wyjątkowo obfitą w roślinność, co dla pasterza było sprawą
najważniejszą. Tu jednak Lot popełnił fatalny błąd. Nie
wziął pod uwagę tego, że tam gdzie jest łatwiejsze życie,
gromadzą się ludzie tego świata, dla których najważniejszy jest brzuch i to co niżej brzucha. Lot zamieszkał w
okolicach Sodomy i Gomory, miast, których mieszkańcy
postawili na konsumpcję.
Dramat Lota łączy się ściśle z tą jego błędną decyzją. Stracił wszystko, łącznie z żoną. Uszedł ledwo z
życiem. Dobrobyt doczesny zawsze bowiem wypada
człowiekowi z ręki, a grzeszne towarzystwo potrafi ogołocić go z wszelkich wartości duchowych. Wartości te z

2 sierpnia 2015 r.
reguły przegrywają w zmaganiu z dobrobytem.
Nic więc dziwnego, że Mojżesz chcąc otworzyć
narodowi wybranemu oczy na wartości ducha, po wyprowadzeniu go z bogatego Egiptu nie wprowadził go do
żyznej doliny Jordanu, co mógł uczynić w ciągu kilku
miesięcy. Wyprowadził go natomiast na pustynię, domagającą się twardego stylu życia w chłodzie, upale, głodzie
i pragnieniu. Było im tak trudno, że mówili „obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali
przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości”.
Sen o garnkach pełnych mięsa i sytości chleba
towarzyszył Izraelitom przez całą drogę. Czterdzieści lat
czekali, aż znów zamieszkali w krainie płynącej mlekiem
i miodem. Mojżesz nie popełnił błędu Lota. Wybrał dla
siebie i swego narodu pustynię zamiast krainy obfitości.
Wygrał tym samym on i jego naród.
Tak wielu ludzi dziś popełnia błąd Lota. Szuka
krainy obfitości i w niej traci wielkie wartości ducha.
Dziś, gdy czaruje ludzi ziemia obiecana doczesnego dobrobytu, warto przypomnieć, iż bezpiecznie może w niej
zamieszkać jedynie ten, kto dobrowolnie wybrał drogę
wiodącą do niej przez pustynię wyrzeczenia. Trzeba nauczyć się żyć mając do dyspozycji jedynie to, co konieczne, by móc posiąść wiele i nie stać się niewolnikiem
garnków pełnych mięsa. Ten, kto potrafi to uczynić, nie
zginie, gdy świat dobrobytu wypadnie mu z ręki. Potrafi
na czas opuścić bogactwo świata Sodomy i Gomory i
zadowolić się tym, co nieodzownie potrzebne do życia.
Bolesne zaś doświadczenie zmieni na jeszcze jedną lekcję ubogacającą jego ducha.
Ileż mądrości zawarte jest w Księgach natchnionych. Jak wiele można się nauczyć na błędzie Lota, który
dla dobrobytu zrezygnował z przestawania na co dzień z
wielkim duchowo Abrahamem; jak wiele można pojąć,
śledząc odważne decyzje Mojżesza. Stary Testament jest
opowieścią o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na drodze naszego życia, i o możliwościach ich uniknięcia lub
przezwyciężenia. Człowiek mądry dobrowolnie wybiera
drogę do dobrobytu doczesnego przez pustynię, na której
doskonali swoją wolę i sprawdza, co dla niego jest absolutnie konieczne do życia. W ten sposób przygotowuje
się do wszystkich niespodzianek, jakie może przeżyć obfitując w dobra tego świata.
Jezus wyraźnie przestrzega: „Troszczcie się nie o
ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”.
Wartość tego pokarmu odkrywa się dopiero wówczas,
gdy człowiek dobrowolnie na pewien czas rezygnuje z
tego, który ginie. Wybierając zaś tylko ten ginący, sam
ginie wraz z nim.

Ks. Edward Staniek

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
XXVIII pielgrzymka z Chicago do Merrillville
odbędzie się w dniach 8-9 sierpnia 2015 r.
Salvatorian Fathers Our Lady of Czestochowa Shrine
5755 Pennsylvania Str. Merrillville, Indiana 46410,
USA
Sobota 8 Sierpnia
5.30am – Zbiórka
6.00am – Wyjazd z Kościołów
Kościół św. Brunona, Kościół św. Ferdynanda, Kościół św. Jacka
7.30 – Msza św. w Kościele św Michała
8235 S South Shore Drive Chicago, IL 60617 (E 83rd St South Shore
Drive, Chicago),
pielgrzymka wyrusza po Mszy.
Niedziela 9 Sierpnia
Po Mszy św. która odbędzie się o 2pm w Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej w Merrillville, będzie można nabyć posiłki (na koszt
własny) w miejscach do tego przeznaczonych
Wyjazd do Chicago około godziny 6.00pm Planowany przyjazd do
Chicago (pod kościoły z których wyjechaliśmy) 7.30pm

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.
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Przypominamy, że w czasie objawień św. Małgorzacie Pan
Jezus objawił, że da łaskę pokuty i będzie "ucieczką" w ostatniej godzinie życia osobom, które przez dziewięć pierwszych
piątków miesiąca będą przyjmowały Komunię Świętą wynagradzającą. Zbawiciel poprzez swoje objawienia wyrażał pragnienie, aby kult Jego Serca stał się powszechnym i publicznym
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz. 7:00 wieczorem. Przed
Mszą św. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty

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.

