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-Eighth Sunday in Ordinary Time
October 11, 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 11, Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
8:30 For Nazareth High School’s graduating class of
1965 (Wojdula-Yunker family)
For the health of Christina Elizabeth Rossini
(Justine Hranicka)
10:00 Różaniec
10:30 O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla syna (Mama)
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Jadwigi i Witolda
Olszewskich
†Aniela Rozalia Gancarczyk (Mąż z Synami)
12:30 Presentación de 40 días de Arya Ibarra Ortiz
(Marisol y Orlando Ibarra)
†Por las animas del purgatorio (Sonia Solano)
†En memoria de Aylin Tapia (Connolly family)
3:00 Rosario
4:00 Por la salud espiritual para Eloy
October 12, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Irene Jarecki (Dorothy)
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 13, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 For the well being of Rodolfo Nochebuena
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 14, Wednesday, Saint Callistus I, Pope and
Martyr
8 :00 Parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7:00PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
October 15, Thursday, Saint Teresa of Jesus, Virgin and
Doctor of the Church
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 16, Friday, Saint Hewdwig, Religious; Saint
Margaret Mary Alacoque, Virgin
7:30 Parishioners
8:15 Por la salud espiritual de Eloy

October 17, Saturday, Saint Ignatius of Antioch, Bishop
and Martyr
3:00 Wedding: Georgina Flores & Jose G. Alcantar
5:00 Special blessing to Jim Wojdula on his 65th
birthday (Wojdula-Yunker family)
†Frank Czarnecki (wife)
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 17
5pm
Sharon Wisnieski-Wente, Jean WojdulaYunker
Sunday, October 18
8:30
John Kociolko
10:30
Walder Lipka, Jarek Szyszlak
12:30
Los jovenes
4:00

Los niños

Eucharistic Minister
Saturday, October 17
5:00 PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30 PM Jan Rozanski
Sunday, October 18
8:30
Christine Zaragoza, Anna Twomey
Maria C. Castañeda
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Jan Rozanski
12:30
Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Nydia Cano, Ruth Trujillo
4:00
Rosalina Martinez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

We welcome in Baptism:
Nadia Antonina Mąka

There is a promise of
marriage between

lll. Georgina Flores & Jose G. Alcantar
ll. Karina Wodzinski & Dariusz Chlopecki
ll. Jose Gonzalez & Tania Sotelo

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 4, 2015
Oct. 03
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.

Oct. 04

6:30 PM

$109.00

8:30 AM

$1,016.28

10:30 AM

$1,099.00

12:30 PM

$1,007.00

4:00 PM

$680.00

Thought of Stewardship

The observance of Columbus Day
will be held on Monday, October 12,
2015. This is a National holiday—all
State and Federal office buildings
and service will be closed. Please be reminded that the rectory
office will also be closed in observance of this holiday!

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.

“No one shall appear before the Lord empty-handed, but each
of you with as much as he can give, in proportion to the blessings which the Lord, your God, has bestowed on you.”
Deuteronomy 16:16-17

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

Sunday Collection, September 27, 2015

Sep. 27

$299.00

$4,210.28

The next CCD class is schedule for
Saturday, October 24 from 8-10 A.M
Please arrive on time.

Sep 26

5:00 PM

5:00 PM

$328.00

6:30 PM

$197.00

8:30 AM

$856.00

10:30 AM

$1,371.00

12:30 PM

$1,262.00

4:00 PM

$634.00
$4,648.00

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.
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-Eighth Sunday in
Ordinary Time

Mark 10:17-30 (shorter
form Mark 10:17-27)

A man with many
possessions asks Jesus
what he must do to gain
eternal life.
Background on the Gospel Reading
Today we continue reading the Gospel of Mark from
where we left off last Sunday. Last Sunday our Gospel told how
Jesus was tested by the Pharisees about the requirements for
divorce. Recall that these chapters come from the second part of
Mark's Gospel, which chronicles the beginning of Jesus' journey
to Jerusalem.
In today's Gospel, an unnamed man approaches Jesus
and inquires about what he must do to inherit eternal life. Jesus
replies that one must follow the commandments of the Law of
Moses. The man acknowledges that he has observed all of
these since his childhood. Jesus then says that only one thing is
lacking: he must give his possessions to the poor and follow
Jesus. The man leaves in sadness, and Mark tells us that this is
because he had many possessions.
The belief in resurrection and eternal life was a relatively recent development in Jewish thought at Jesus' time, and it
wasn't shared by everyone. The Pharisees taught that there
would be a resurrection from the dead; the Sadducees did not
share this belief. Jesus taught that there would be a final judgment for everyone and eternal life (the Kingdom of God) for believers.
Jesus makes two requirements of the wealthy man who
approaches him. First, he must give up his possessions.
Throughout history, some Christians have taken this literally.
Their example witnesses to us a radical commitment to the Gospel of Jesus. Some have read this as a particular requirement
directed to this specific individual. Still others have sought to
explain the meaning intended by the word possessions as those
things that prevent one from following Jesus. Christians have
generally understood that at the least, following Jesus requires
that believers hold material possessions loosely and remain
vigilant against seeking security in accumulating possessions.
The second requirement Jesus makes of this man is
the invitation that Jesus extends to all would-be disciples: “follow
me.” Jesus very much wants this man to be his disciple. We
believe that the Christian faith is one in which each believer is in
a personal relationship with Jesus. Just as this Gospel tells us
that Jesus loves the man and is sad when he departs, so too,
Jesus loves us and is saddened when we are unable to follow
him.
We see in this Gospel reading another example of
Mark's pattern, which shows Jesus offering further elaboration
about his message and meaning to his disciples. To his disci-

October 11, 2015
ples, Jesus laments the challenges faced by those who are rich
in following him and entering the Kingdom of God. In reply to the
disciples' astonishment at the strictness of the standard that
Jesus speaks about today, Jesus reminds his disciples that
nothing is impossible with God. Salvation is determined by our
ability to rely completely upon God.
Peter replies to Jesus by boasting that the disciples
have already given up everything. Jesus acknowledges that
those who have given up everything for the sake of the Gospel
will be rewarded. This reward begins now, in the new community that one will gain in this life, and will continue in the eternal
age to come. Our personal relationship with Jesus is also an
invitation to the community of faith, the Church.

Sunday Collection Envelopes:
Our Sunday envelopes are sent to you by the
OVERT CO. on a bi-monthly basis. The next mailing will be
for November and December. If you do not receive your
envelopes most likely it is because the local Post Office did
not deliver them to you on time. It is not the fault of the parish nor the OVERT CO.
The month before you receive your envelopes we
send OVERT CO. an updated list of our parishioners and
also a notice to delete that the names of deceased parishioners or those who have moved. Please notify the parish
office if you would like to be put on the mailing list or to
have your name deleted if you are moving. We will do out
best to accommodate you.
If you do not receive your packet of envelopes on
time, please be advised that we have packets of
“unmarked” envelopes that are available; please notify the
rectory office if you need them. We appreciate your patience and understanding when difficulties may arise in
regard to our Sunday envelope mailings.

Latest Campaign Update:
Amount Pledged………………………..$766,885
Actual pledges collected
(August 16—September 15, 2015)……. 68,129
Deficit ………………………………….$698,756
We are grateful and thank you for your constant support!
More information can be obtain at 312-534-8500.

Anuncios Parroquiales
XXVIII Domingo del Tiempo
Ordinario
En aquel tiempo, cuando
Jesús salía al camino se le
acercó uno corriendo, se
arrodillo y le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?
Jesús le contestó: ¿Por qué
me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido
desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo
a sus discípulos: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que
tienes, da el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el
cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se
marcho pesaroso porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo: ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino
de Dios! Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús
añadió: Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los
que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el
Reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces,
¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo:
Es imposible para los hombres no para Dios. Dios lo puede
todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos
dejado y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro, que quien
deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o
tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo,
cien veces más --casas y hermanos y hermanas y madres e
hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura la vida
eterna.
Mc 10,17-30
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.

11 de Octubre de 2015
OCTUBRE MES DEL
SANTO ROSARIO
Les invitamos a rezar el
Santo Rosario en familia
todos los días en sus casas
y aquí en la Iglesia los domingos a las 3:00 pm; vengan y recemos como familia de Dios, que: “La familia que reza unida, permanece unida”
Por motivo del Día de La Raza la rectoría se encontrara
cerrada el día Lunes, 12 de
Octubre. Horas regulares
reanudaran el martes, 13 de octubre.
La próxima clase será el día sábado,
24 de octubre de 8-10 A.M. Por favor
de llegar a tiempo.
Festival de Octubre
18 de Octubre
11:30 a.m.—2:00 p.m
Queremos invitarlos a que
nos acompañen en el festival de octubre que estaremos llevando a cabo en
nuestra parroquia. Tendremos deliciosos platillos europeos y música.
Taller de Matrimonios
Noviembre 6 y 7, 2015
Makuch Hall

“Por tanto el hombre dejará a su padre y
a su madre y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.” (Genesis 2:18-24)
Queremos invitar a todos los matrimonios a que participen en un taller que se llevara a cabo en Noviembre. Durante
este taller las parejas reflexionarán en la importancia de la unión
de la pareja, para el desarrollo de una familia fuerte y llena de
amor.
También hablaremos de las diferentes dificultades que
las parejas enfrentan hoy en día y como podemos superarlas.
Sobretodo, recalcaremos la importancia del amor a Dios en
nuestra vida matrimonial.

Reserva la fecha!!!
Baile familiar de Otoño
14 de Noviembre
Centro Social
5000 W 31st St., Cicero

Ogłoszenia Parafialne
XXVIII Niedziela w Ciągu Roku
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy
Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak
trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc
może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr
zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy
za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu
Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz,
w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Mk 10,17-30
Św. Teresa z Avila - 15 października
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28
marca 1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avili.
Miała 2 siostry i 9 braci. Na skutek czytania żywotów świętych postanowiła uciec do Afryki, aby tam
z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała
wtedy zaledwie 7 lat. Złożyła śluby zakonne w
roku 1537.. W roku 1560 przeżyła wizję piekła.
Wstrząsnęła ona nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz zatroskaniem o zbawienie grzeszników i duchem apostolskim ratowania dusz
nieśmiertelnych. W roku 1562 zakupiła skromną posiadłość w Avila,
dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. Liczba wszystkich,
osobiście założonych przez Teresę domów, doszła do 15. Św. Jan od
Krzyża zreformował 22 klasztory męskie. Grzegorz XIII w roku 1580
zatwierdził nowe prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych.
Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat. Została beatyfikowana w
roku 1614 przez Pawła V, a kanonizował ją w roku 1622 Grzegorz XV.
Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako reformatorka Karmelu, ale też jako pisarz Kościoła. Kiedy 27 września 1970 r. Paweł VI
ogłosił ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł "doktora mistycznego".
Zasłużyła sobie na ten tytuł w całej pełni. Zostawiła bowiem dzieła,
które można nazwać w dziedzinie mistyki klasycznymi.
Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes; karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu
cierpiących.
W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki.
Jej atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb,
krzyż, pióro i księga, napis: Misericordias Domini in aeternum cantabo,
strzała.

11 października 2015 r.
Św. Gerard Majella
Redemptorysta — C.Ss.R.
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris)
(Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela)
16 października
Gerard urodził się w 1726 roku, w Muro,
małym miasteczku na południu Włoch. Miał
szczęście mieć za matkę Benedyktę, która
nauczyła go niezmierzonej i nieograniczonej miłości Boga. Czuł się szczęśliwy, ponieważ miał poczucie, że jest blisko Pana
Boga.
Swoje pierwsze śluby zakonne składa 16 lipca 1752 roku. Ku
jego wielkiej radości była to Uroczystość Najświętszego Odkupiciela i równocześnie święto Matki Bożej z Karmelu. Od tego dnia,
z wyjątkiem krótkiego pobytu w Neapolu i czasu spędzonego w
Caposele, gdzie umiera, całe swoje życie przeżył we wspólnocie
Redemptorystów w Iliceto.
W roku 1754 jego kierownik duchowy poleca mu, żeby napisał na
kartce, jakie jest jego największe pragnienie. I napisał: „Bardzo
kochać Pana Boga; być zawsze zjednoczonym z Bogiem; czynić
wszystko dla Pana Boga; kochać wszystkich ze względu na Pana
Boga; wiele dla Pana Boga cierpieć; jedyne co się w życiu liczy,
to pełnienie Woli Bożej”.
Niewielu świętych może się poszczycić tyloma cudami, które
przypisuje się świętemu Gerardowi. Proces jego beatyfikacji i
kanonizacji ujawnia, że dokonał bardzo wielu cudów wszelkiego
typu i rodzaju. Większość cudów zdziałał, aby przyjść z pomocą
innym. Wiele razy Gerard wyjawia ludziom ich ukryte grzechy,
których się wstydzili wyznać na spowiedzi, doprowadzając ich do
skruchy i pokuty po otrzymaniu rozgrzeszenia. Również jego
cudowny apostolat na rzecz matek jest przyczyną jego sławy
jeszcze za życia.
Niedługo przed północą 15 października 1755 roku jego niewinna
dusza ulatuje do nieba.
Po śmierci Gerarda prawie w całych Włoszech dzieją się za jego
wstawiennictwem cuda. W roku 1893, zostaje on beatyfikowany
przez Papieża Leona XIII, a 11 grudnia 1904 roku, Papież Pius X
zalicza go w poczet świętych Kościoła Katolickiego.
Święty matek
Na skutek cudów dokonanych przez Boga za wstawiennictwem
św. Gerarda dla dobra matek, mamy Włoskie podjęły wielkie starania, żeby ogłosić go ich patronem. W czasie procesu beatyfikacyjnego stwierdzono, że Gerard był znany jako „święty od szczęśliwych porodów”.
Tysiące matek mogły doświadczyć mocy św. Gerarda poprzez
„Bractwo św. Gerarda”. Wiele szpitali swoje oddziały porodowe
poświęca św. Gerardowi i pomiędzy pacjentki rozdzielane są
medaliki oraz obrazki św. Gerarda wraz z umieszczoną tam odpowiednią modlitwą. Tysiącom dzieci rodzice nadawali imię Gerarda w przekonaniu, że poród był szczęśliwy dzięki wstawiennictwu świętego. Nawet dziewczynkom nadawano jego imię i stąd
powstały interesujące przekształcenia imienia "Gerard" na: Gerarda, Geralina, Gerardina, Geriana i Gerardita.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Prasa Katolicka
TEN,KTO ŚPIEWA DWA RAZY
Tak
jak
w
każdą
niedzielę tak również i dzisiaj
SIE MODLI! Jeśli potrafisz i luwychodząc
z
kościoła
można nabyć nowy numer
bisz śpiewać to zapraszamy
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam
Cię do naszego parafialnego
bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w
chóru! Próby odbywają się w
Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten
każdy
czwartek
o
tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł
godz.7:00P.M.
stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie” pogłębiamy naszą
wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.

Zapraszamy również naszych
najmłodszych do chórku dziecięcego, który ma zajęcia w
czwartek o 6:00P.M. Drodzy
Rodzice! Zadzwońcie do naszego organisty Witolda Sochy na # (708)299-8816.
CZEKAMY!!!

TV-TRWAM i Radio Maryja
na żywo w Internecie
Mamy przyjemność poinformować
że został uruchomiony serwer tu w
Chicago dzięki któremu możemy oglądać telewizję
TRWAM bez zacięć i przerw w Internecie używając
komputera, tableta, czy smartphone. Wystarczy
wejść na stronę: www.radiomaryjachicago.org

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.

