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

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
October 04, 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:
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)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)

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

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

Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)

MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.

Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the
rectory or by calling the parish secretary ext. 220.

Sunday

Iskierki Parafialne

October 04, Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
8:30 Birthday blessings for Michael and Mark Yunker
(Wojdula & Yunker family)
†Mildred A. Mickerski
†Frances Wojdula (Wojdula & Yunker family)
†Rita Barnak (Barnak family)
10:00 Różaniec
10:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bł. i
potrzebne Łaski dla Barbary i Marcina
Nowak w 1-ą rocz. ślubu (Mama)
O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
†Aniela Rozalia Gancarczyk (Mąż z Synami)
†Cecylia Dudkiewicz o wieczny spoczynek
†Czesław Magiera w 1-szą rocz. śm. (Krzysztof)
12:30 Feligreses
3:00 Rosario
4:00 Por salud espiritual para Eloy
En acción de gracias por salud y trabajo a la
Virgen de Guadalupe y Santísimo (Irene y
Juan M)
October 5, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Sp. Stephanie Leadingham (Kogut Family)
8:15 Por la salud spiritual de Eloy
October 6, Tuesday, Saint Bruno, Priest; Blessed MarieRose Durocher, Virgin
7:30 Parishioners
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 7, Wednesday, Our Lady of the Rosary
8 :00 Parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7:00PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
October 8, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Richard Balla (Balla Family)
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 9, Friday, Saint Denis, Bishop, and Companions,
Martyrs; Saint John Leonardi, Priest
7:30 †Frances Wojdula (Yunker and Wojdula Family)
8:15 †Salvador Mejia, eterno descanso

October 10, Saturday, Weekday in Ordinary Time
1:00 Wedding: Brenda Velez & Cesar Velez
2:00 Rosario en la iglesia
5:00 Blessings for Michael and Rosina Yunker (Wojdula
& Yunker family)
Blessings for Nazareth High School graduating
class of 1965 (Wojdula & Yunker family)
†Katherine Motyka Olander (Wojdula & Yunker
fmaily)
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.
W intencji Radia Maryja i TV-TRWAM, wszystkich
dziel powstałych przy Radiu Maryja oraz
za wszystkich którzy posługują w tych
dziełach

Lector Schedule
Saturday, October 03
5pm
Marie Jarding, Claris Trigueros
Sunday, October 4
8:30
Barbara Kulaga, Jean Yunker
10:30
Waldek Lipka, Jarek Szyszlak
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00
Enrique Garcia, Lourdes Garcia
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, October 03
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Adam Orszulak,
Sunday, October 04
8:30
Ed Hennessy, Georgia Czarnecki
Michele Cison-Carlson
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Jan Rozanski
12:30
Noema Arellano, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00
Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez
Maria Clara Ibarra

There is a promise of
marriage between

lll. Brenda Velez & Cesar E. Velez
ll. Georgina Flores & Jose G. Alcantar
l. Karina Wodzinski & Dariusz Chlopecki
l. Jose Gonzalez & Tania Sotelo

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 20, 2015

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.

Our parish is in need of lectors for
our Saturday and Sunday’ English
Masses. If you wish to donate your
time and talents to our church,
please contact the rectory at 708652-0948 ext. 220.
The next CCD class is schedule for
Saturday, October 10 from 8-10 A.M
Please arrive on time.

Our parish will be hosting an
Oktober fest on October 18. The
fest will start after the 10:30 a.m.
Mass and conclude around 2:00
p.m. More details will be available as the date approaches.

Due to printing demands the collection
summary for the weekend of September 26 and
27 will no be publish until Sunday, October 11.

Thought of Stewardship
Honor the Lord with your wealth, with first fruits of all your produce; then will your barns be filled with grain, with new wine
your vats will overflow.
Proverbs 3:9-10

Parking Lot Collection
Sunday, September 20, 2015…………..…..$351.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596

IVITATION TO SING!
He who sings prays twice!
YOU ARE INVITED! - Do love
to sing? We have a need for
more choir members to help to
provide music for our liturgies and particularly for the 8:30 AM
Sunday Mass. All that is required is a dedication to this ministry.
If you can carry a tune (no need to read music) and would like
to share your gift, please come forward. Call Mr. Socha, our
parish organist at (708)299-8816

Holy Souls Intentions
ALL SOULS DAY Mass envelopes can be found at all entrances
of the church. On the insert in the envelope, you can list the
names of all of your deceased family members and friends that
you would like to be remembered in prayer on All Souls Day,
November 2nd, during the month of November and throughout
the year. Your offering can be dropped in the collection basket.
We want to remind our parishioners
that towing is enforce in the
Church’s parking lots from 10:00
P.M. to 7:00 A.M Monday to Sunday.

Deficit: $116,148
Donations: $77,448

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Angela “Angie” Galvan
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
Paul Zaragoza
Sam Marcolini

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
Twenty-Seventh Sunday in Ordinary
Time
Mark 10:2-16 (shorter form Mark 10:2
-12)

Jesus teaches against divorce and
welcomes the children.
Background on the Gospel Reading
Today we continue to read
from the Gospel according to Mark. For the past three Sundays, we
have been hearing Mark's reports of conversations between Jesus
and his disciples. Recall that in Mark's Gospel, Jesus uses these
private moments to teach his disciples in greater detail about the
Kingdom of God. Beginning with today's Gospel, Jesus returns to
Judea, Jewish territory, and resumes his public ministry. The first
verse of chapter 10 of Mark's Gospel tells us that crowds gathered
around Jesus, and he taught them, as was his custom. Immediately, the Pharisees approach Jesus to test him.
The Pharisees question Jesus about the lawfulness of
divorce. Under specific conditions, divorce was an accepted practice among the Jewish people during the time of Jesus. It was regulated by the Law of Moses, as found in Deuteronomy 24:1-5. This
law only permits that a husband may divorce his wife if he finds her
to be indecent. This is the justification that the Pharisees reference
when Jesus inquires about the commandment of Moses. In reply,
Jesus quotes from the Book of Genesis and counters that God's
original intention was that men and women would become one
flesh in marriage. Jesus describes the teaching of Moses as a concession made to God's original intention because of human stubbornness.
In private, Jesus' disciples question him further about this
teaching on divorce. It is to his disciples that Jesus lays out the
implications of his teaching by explaining that remarriage after divorce is adultery. Jesus' teaching was more restrictive than the
teaching of the Pharisees, which permitted remarriage. Jesus further distinguished his teaching from the cultural norms of his time
by applying his words equally to men and women. Jewish culture
permitted only that a husband may divorce his wife. Wives were not
permitted to divorce their husband for any reason, including adultery.
At first glance, the final
part of today's Gospel seems unconnected to the previous teaching
about divorce. When read together,
however, these passages present a
strong picture of Jesus' emphasis
on the importance of family. God
intended for women and men to be
joined together in marriage. Among
the purposes of marriage is the raising of children. By welcoming children and fostering their relationship
with God, parents and families bear

October 04, 2015
witness to the Kingdom of God.
At the end of today's Gospel, the people were bringing their children to Jesus, and again Jesus' disciples show that they just don't
get it. Recall that in the Gospel for each of the past two Sundays,
Jesus has taught his disciples the value and importance of these
“little ones” in the Kingdom of God. Yet in today's Gospel, the disciples try to prevent people from bringing their children to Jesus.
Jesus reprimands his disciples and welcomes these children.
Again Jesus offers these children as an example of the kind of
complete trust and dependence upon God that ought to be the
attitude of all believers.
Our Lady of the Rosary
Feast Day October 7
Many religions use beads to keep track of
prayers. Our Rosary, a circle of beads, is like
a garland offered to Mary because we pray a
prayer on each bead. This well-loved prayer
has its roots in the 150 psalms. People who
couldn’t read began praying 150 Hail Marys
instead, the equivalent of three of our modern
rosaries covering the original three sets of
mysteries.
The story of the feast of Our Lady of the Rosary is an
interesting one. In the 16th century Pope Pius V was having trouble
with the Ottoman Turks, who were a real danger to Christianity.
After months of disagreements and bickering, he was able to unite
Spain, Venice, and the States of the Church in a naval expedition
to fight the Turks.
The two navies met in the Gulf of Lepanto in Greece on
October 7, 1571. On the same day, the Rosary Confraternity of
Rome was meeting at the Dominican headquarters there. The
group recited the Rosary for the special intention of the Christians
at battle. The Christians defeated the Turks in a spectacular victory
and believed it was the intercessory power of the Blessed Virgin
that won the victory. Pope Pius V dedicated the day as one of
thanksgiving to Our Lady of Victory. Pope Gregory XIII later
changed the name to the feast of Our Lady of the Rosary. The
story of the feast of Our Lady of the Rosary focuses on the intercessory power of Mary. It shows that when Christians are in danger, they can go to Mary. And when an individual is in pain, discouraged, or having trouble accepting God’s will, he or she can
also go to Mary. She will pray to her Son for anyone who calls on
her. Anyone who prays to Mary no longer feels alone because she
prays with them and for them. Mary encouraged praying the Rosary in her apparitions. At Lourdes when she appeared to Saint
Bernadette, Mary had a Rosary. As Bernadette prayed it, Mary
joined in on the Glory Be prayers. At Fatima Mary exhorted the
three children who saw her to pray the Rosary for peace.
The Rosary is a deep prayer because as we recite the
Our Fathers, Hail Marys, and Glory Bes, we meditate on the mysteries in the lives of Jesus and Mary. No wonder it pleases Our
Lady when we pray the Rosary.

Anuncios Parroquiales
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, se acercaron unos
fariseos y le preguntaron a Jesús para
ponerlo a prueba: ¿Le es lícito a un
hombre divorciarse de su mujer? Él
les replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió
divorciarse dándole a la mujer un acta
de repudio. Jesús les dijo: Por vuestra terquedad dejó escrito
Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó
hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a
su madre, se unirá a su mujer y serán
los dos una sola carne. De modo que
ya no son dos, sino una sola carne. Lo
que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él
les dijo: Si uno se divorcia de su mujer
y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia
de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños
para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se
enfadó y les dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí: no se
lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios. Os
aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño,
no estará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles
las manos.
Mc 10,2-16
El día de los Muertos se acerca y
con estas festividades los recuerdos de nuestros seres queridos.
Les damos la sugerencia que al
final de esta Misa tomen un sobre
los cuales están localizados en la
parte posterior de la Iglesia. En
este sobre ustedes podrán poner
los nombres de las personas que
usted quieran oficiar en la misa de muertos. En el sobre usted
podrá poner su donación (mínima de $10.00 por intención) y
estos sobres se pondrán en un libro el cual se quedara en el
altar por todo el mes Noviembre. Los sobres con los nombres y
la ofrenda pueden poner junto a la canasta de la colecta dominical. Las Misas en estas intenciones celebraremos el día 2 de
Noviembre, como también durante de todo el año. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a la rectoría de Lunes a Jueves
entre el horario de 9– 5 y Viernes de 9– 6:30 de la tarde.

La próxima clase será el día sábado,
10 de octubre de 8-10 A.M. Por favor
de llegar a tiempo.

04 de Octubre de 2015
7 DE OCTUBRE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Su fiesta fue instituida por el Papa san Pío V
el 7 de Octubre, aniversario de la victoria
obtenida por los cristianos en la Batalla naval
de Lepanto (1571), atribuida a la Madre de
Dios, invocada por la oración del rosario. La
celebración de este día es una invitación para
todos a meditar los misterios de Cristo, en
compañía de la Virgen María, que estuvo
asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrec-

ción del Hijo de Dios.
Historia del Rosario
Ya en el siglo IX había en Irlanda la costumbre de hacer nudos en un
cordel para contar, en vez de los salmos, las Ave Marías. Los misioneros de Irlanda mas tarde propagaron la costumbre en Europa y
hubieron varios desarrollos con el tiempo. Santo Domingo busca las
ovejas perdidas. La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta
devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos
de la Fe.
Promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario, tomadas de los
escritos del Beato Alano:
1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia
que me pida.
2. Prometo mi espacialísima protección y grandes beneficios a los
que devotamente recen mi Rosario.
3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra
de los pecados y abate las herejías.
4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres
el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las
cosas celestiales y eternas.
5. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.
6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados
misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia
si es justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la
luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los
bienaventurados de la corte celestial.
14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.
15. La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria.
La Virgen del Rosario: ¡Vencedora de las batallas!

Ogłoszenia Parafialne
XXVII Niedziela w Ciągu Roku
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając
zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do
nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał
wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył
ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz
jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a
bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona
opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i
rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł
na nie ręce i błogosławił je.
Mk 10,2-16
Św. Franciszek (4 października)
Założycielem zakonów franciszkańskich jest św. Franciszek z Asyżu (1182-1226). Był on synem bogatego kupca.
Jako młodzieniec prowadził życie beztroskie. Marzył o
rycerskiej sławie, chętnie wiec wziął udział w 1202 roku w
bitwie Asyżan z mieszkańcami sąsiedniego miasta Perugi,
co skończyło się dla niego krótką niewolą. Wróciwszy
chory do domu, przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał z
tym wszystkim, co dotychczas było treścią jego życia, oddając się całkowicie Bogu. Usłyszawszy polecenie Chrystusa ukrzyżowanego: "Franciszku,
idź odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę!", odrestaurował własnymi
rękami kilka zniszczonych kościołów w okolicy Asyżu. Pozbywając się
wszystkiego, co posiadał, a nawet własne ubranie oddając ojcu, żył odtąd
jak pustelnik. W 1208 roku w położonym koło Asyżu kościółku Matki Bożej
Anielskiej, zwanym Porcjunkulą, uświadomił sobie, iż Bóg wzywa go do
duchowej odnowy Kościoła. Środkiem do tego ma być ewangeliczne życie
w ubóstwie i apostolstwo, na wzór Chrystusa i Apostołów. Odziany w
zgrzebny habit, przepasany sznurem, zaczyna gosić słowo Boże. Przy tym
nie zaniedbuje posługi miłosierdzia względem chorych, najbardziej wówczas cierpiących i opuszczonych, mianowicie trędowatych. Dotychczas był
sam, często niezrozumiany i wyśmiewany, teraz jednak zaczęli się do
niego przyłączać coraz liczniejsi naśladowcy, a także naśladowczynie. W
ten sposób stał się założycielem trzech zakonów: braci mniejszych (1209),
sióstr klarysek (1211) i tercjarzy (1221). Św. Franciszek nie przyjął święceń
kapłańskich, a jedynie diakonat. W skład wspólnoty jego naśladowców
wchodzili zarówno kapłani, jak i świeccy. Apostołował we Włoszech i poza
ich granicami. W 1219 roku udał się do Egiptu, gdzie wojska chrześcijańskie walczyły z muzułamanami o Ziemię Świętą. Franciszek kierując się
nauką Ewangelii i pragnąc nawracać nie mieczem, ale słowem i przykładem, chciał odwieść krzyżowców od przelewu krwi, lecz nie posłuchano
go. Po przegranej przez chrześcijan bitwie pod Damiettą otrzymał pozwolenie na udanie się do obozu przeciwnika, gdzie został przyjęty przez sułtana
z szacunkiem jako Mąż Boży. Pragnąc ożywić w ludziach miłość do Chrystusa, w noc Bożego Narodzenia 1223 urządził w Greccio pierwszy żłóbek.
W połowie września 1224 roku modląc się na górze Alwernii, otrzymał
stygmaty, czyli rany Męki Chrystusowej. Zmarł 3 października 1226 roku w
Porcjunkuli. W dwa lata później został wyniesiony na ołtarze.

4 października 2015 r.
7 października
Najświętsza Maryja Panna
Różańcowa
Dzisiejsze wspomnienie zostało
ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej
nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października
1571 r. Sułtan turecki Selim II
pragnął podbić całą Europę i
zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić
żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji:
zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod
Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się
do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na
niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana
wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać
inwazję Turków na Europę.
Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga,
zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do
niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne
ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne
zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem
w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W
roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl
się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej
staje się okazją do odnowienia i pogłębienia modlitwy
różańcowej. Z pewnością nie jest to łatwa modlitwa,
zwłaszcza dla współczesnego człowieka, ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje
się być skutecznym środkiem ratowania współczesnego świata i człowieka. Historia uczy, że wielokrotnie
różaniec okazał się wielką pomocą w różnych niebezpieczeństwach. Tak było w przypadku zwycięstwa
pod Lepanto czy też w przypadku obrony Wiednia.
Całe ówczesne rycerstwo polskie należało do bractw
różańcowych, a w Krakowie przed bitwą odbywały się
procesje różańcowe i pod przewodnictwem królowej
Marysieńki trwała nieustająca modlitwa różańcowa.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Piątek 09 października:
Serdecznie zapraszamy Polonię na spotkania z PaPolska Misja Ojców Cystersów w Willow Springs,
nem Prof. dr hab. Mieczysławem Rybą. Jest on pol7.00 PM - Msza św., po Mszy św. spotkanie i wyskim historykiem, nauczycielem akademickim, prokład „Ideologia multikulturalizmu a budowa superfesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
państwa europejskiego”.
oraz samorządowcem.
Ukończył w 1994 studia w Katolickim UniwersyteSobota 10 października:
cie Lubelskim, w 1998 uzyskał stopień naukowy
- Parafia św. Ferdynanda, Chicago, 7.00 PM Msza
doktora. Habilitował się w 2008. Kieruje Katedrą
św. za Ojczyznę - po Mszy św. spotkanie i wykład
Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. KUL,
„Polska na tle polityki współczesnych mocarstw po
pracuje też jako wykładowca w Wyższej Szkoły Kulkatastrofie smoleńskiej”.
tury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest publicystą m.in. Radia Maryja, "Naszego Dziennika" i
Niedziela 11 października:
"Myśli.pl". W poprzedniej kadencji był członkiem
Kolegium IPN.
- Parafia Św. Pięciu Braci Męczenników, Chicago,
Czwartek 08 października:
11.00 AM Msza św, po Mszy św. spotkanie i wykład
Godz. 5.30PM – Pan Profesor będzie gościem pro„Znaczenie Kościoła katolickiego dla zachowania
gramu: "Otwarty mikrofon" p. Red. Łucji Śliwy,
tożsamości narodowej Polaków”.

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.

