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-Ninth Sunday in Ordinary Time
October 18, 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 23, Friday, Saint John of Capistrano, Priest
7:30 A special blessing to Bud and Marianne Buckner
on their 50th wedding anniversary
8:15 Por la salud espiritual de Eloy

October 18, Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
8:30 A special blessing to Edward Yunker on his 1st
birthday (Wojdula-Yunker family)
†Helen Mary Kociolko (son)
†Dorothy Moysey (Harriet Kurcab)
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 Olszewskiej
w dniu imienin
Dziękczynna za otrzymane łaski
†Aniela Rozalia Gancarczyk (Mąż z Synami)
†Mieczysława Łacek w 11-tą rocz. śm.\
†Małgorzata Sandrzyk w 30-tą rocz. śm. (Syn)
12:30 Presentación de 3 años de Juliana Beltran
(padrinos, Alfredo y Margarita
Castañeda )
Por la salud y pronta recuperación de Nancy
Orozco López (José López)
†María Quintana, aniversario luctuoso (hijos)
3:00 Rosario
4:00 Por la salud espiritual de Eloy
October 19, Monday, Saints John de Brebeuf and Isaac
Jogues, Priests, and Companions,
Martyrs.
7:30 †Stephanie Leadingham (Kogut family)
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 20, Tuesday, Saint Paul of the Cross, Priest
7:30 Parishioners
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 21, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8 :00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7:00PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
October 22, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por la salud espiritual de Eloy

October 24, Saturday, Saint Anthony Mary Claret, Bishop
11:00 Wedding: Karina Wodzinski & Dariusz Chlopecki
3:00 Wedding: Thania Sotelo & Jose Gonzalez
5:00 †Kevin Burke (mother)
†John Wolkowiak (mother)
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.

Lector Schedule
Saturday, October 24
5pm
Gladis Trigueros, Marie Jarding
Sunday, October 25
8:30
John Kociolko
10:30
Alicja Krzak, Krzysztof Zborowski
12:30
Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz
4:00
Humberto Tellez, Lourdes Gonzalaez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, October 24
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Jan Rozanski
Sunday, October 25
8:30
Ed Hennessy, Georgia Czarnecki
Michele Cison-Carlson
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Jan Rozanski
12:30
Javier Hernandez, Linda Hernandez
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00
Rosalina Martinez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

We welcome in Baptism:
Victor Angel Ibarra Almaraz

There is a promise of
marriage between

lll. Karina Wodzinski & Dariusz Chlopecki
lll. Jose Gonzalez & Thania Sotelo

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 11, 2015
Oct. 10

The Feast Day Committee wishes
to thank the following people who
donated cash or supplies to the
Feast Day celebration:
Cash donations:
Stan Kulasik—cost of raffle tickets
Kathy Pencak
Martha Stolarski
Michele Cison-Carlson
Supplies:
Connie Cwiok
Marie Gabriel
Joseph Pisarczyk
Norma Rodriguez
Martha Stolarski
We apologize if we missed anyone. We also want to
thank all the wonderful people who volunteered their time setting up, cooking, selling food, selling tickets, playing musicm
and cleaning up. Special thanks to : Mr. & Mrs. Humberto Flores, Mr. & Mrs. Vincent Zaworski, Nick Lada, Mike Zaworski,
Connie Cwiok, Marie Gabriel, Kathy Pencak, Ron Stachowski,
Barbara Kulaga, Maryanne Buckner, Erasmo & Teresa Zavala,
Rudy Ludvik, Witold Socha, and all the Polish and Latino Musicioans, and the stage builders. The Bingo workers included:
Ceil Kandl, John Kociolko, Marie Jarding, Dorothy Honek, and
Martha Stolarski.

Oct. 11

We would like to thank to the Hispanic Ministries and Youth group
of their recent donation of $804.25
to the parish. The donation was a
result of the recent “Noche Mexicana” organized by these groups.

6:30 PM

$105.00

8:30 AM

$1,003.00

10:30 AM

$1,400.00

12:30 PM

$1,361.00

4:00 PM

$599.00

Thought of Stewardship
“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, October 11, 2015…………..…..$629.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $115,519

Your Feast Day Committee: Alicia Krzak, Ricardo & Ruth
Trujillo, Sylvia Hernandez, Irene Saldaña, Mary Warchol, Rick Wojkovich, and Terry Zaworski.

This Sunday, October 18th we are having
our annual Oktoberfest in Makuch Hall
starting at 11:30 AM. Besides potato pancakes and Polish sausage & sauerkraut,
we will also be serving pork cutlets with
potatoes and coleslaw as well as grilled chicken with potatoes and
salad. Of course, there will be good Polish beer but also mulled
wine and tasty Polish pastries. So bring your friends and family or
meet your fellow parishioners and take a break from cooking.

$519.00

$4,987.00

The profit from this Feast Day event was
$16,388.54

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

5:00 PM

Donations: $78,077

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
Nancy Orozco Lopez

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-Ninth Sunday in Ordinary
Time
Mark 10:35-45 (shorter form Mark
10:42-45)

Jesus teaches that those who
wish to be great must be the servant of all.
Background on the Gospel Reading
In this Sunday's Gospel, we continue to read from the
section of Mark's Gospel that reports Jesus' journey to Jerusalem. Last Sunday we heard Jesus lament the particular challenges those with many possessions face in order to enter the
Kingdom of God. Jesus then predicts his passion to the Twelve,
who are amazed and afraid. In this part of Mark's Gospel, Jesus'
words to his closest disciples seem to be intended to prepare
them for the events that will occur in Jerusalem.
In today's Gospel, James and John ask to be given
seats of honor when Jesus enters into his glory. Once again, the
disciples seem to be selective in what they hear Jesus say.
They want to share Jesus' glory, but do not appear to understand that his glory will be preceded by his suffering. Jesus
notes their lack of understanding and predicts the suffering they
will endure for the sake of the Gospel. Jesus says that the honor
they seek is not his to give. When the other ten hear what
James and John have asked, Mark reports that they are indignant. Jesus takes the opportunity to teach them.
Jesus explains the importance of service and sacrifice
in the life of a disciple. In particular, he seems to be preparing
the Twelve for their leadership roles in the emerging Christian
community. Echoing the Gospel we heard several weeks ago
(on the 25th Sunday in Ordinary Time, Mark 9:33-37), Jesus
acknowledges that his teaching is countercultural. In today's
Gospel, Jesus contrasts the dynamics within the community of
disciples with those shown by the rulers of the Gentiles.
Following Jesus' example of sacrificial love continues
to be countercultural in our day as well. We might take this opportunity to consider our models of authority and examine our
own exercise of authority. On whose example do we model our
leadership?

Saint John Paul II
Born in Wadowice, Poland,
Karol Jozef Wojtyla had lost
his mother, father and older
brother before his 21st birthday. Karol’s promising academic career at Krakow’s
Jagiellonian University was
cut short by the outbreak of
World War II. While working in a quarry and a chemical factory, he
enrolled in an “underground” seminary in Kraków. Ordained in
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1946, he was immediately sent to Rome where he earned a doctorate in theology.
Back in Poland, a short assignment as assistant pastor in
a rural parish preceded his very fruitful chaplaincy for university
students. Soon he earned a doctorate in philosophy and began
teaching that subject at Poland’s University of Lublin.
Communist officials allowed him to be appointed auxiliary
bishop of Kraków in 1958, considering him a relatively harmless
intellectual. They could not have been more wrong!
He attended all four sessions of Vatican II and contributed especially to its Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Appointed as archbishop of Kraków in 1964, he was
named a cardinal three years later.
Elected pope in October 1978, he took the name of his
short-lived, immediate predecessor. Pope John Paul II was the first
non-Italian pope in 455 years. In time, he made pastoral visits to
124 countries, including several with small Christian populations.
He promoted ecumenical and interfaith initiatives, especially the 1986 Day of Prayer for World Peace in Assisi. He visited
Rome’s Main Synagogue and the Western Wall in Jerusalem; he
also established diplomatic relations between the Holy See and
Israel. He improved Catholic-Muslim relations and in 2001 visited a
mosque in Damascus, Syria.
The Great Jubilee of the Year 2000, a key event in John
Paul’s ministry, was marked by special celebrations in Rome and
elsewhere for Catholics and other Christians. Relations with the
Orthodox Churches improved considerably during his ministry as
pope.
“Christ is the center of the universe and of human history”
was the opening line of his 1979 encyclical, Redeemer of the Human Race. In 1995, he described himself to the United Nations
General Assembly as “a witness to hope.”
His 1979 visit to Poland encouraged the growth of the
Solidarity movement there and the collapse of communism in central and eastern Europe 10 years later. He began World Youth Day
and traveled to several countries for those celebrations. He very
much wanted to visit China and the Soviet Union but the governments in those countries prevented that.
One of the most well-remembered photos of his pontificate was his one-on-one conversation in 1983 with Mehmet Ali
Agca, who had attempted to assassinate him two years earlier.
In his 27 years of papal ministry, John Paul II wrote 14
encyclicals and five books, canonized 482 saints and beatified
1,338 people.
In the last years of his life, he suffered from Parkinson’s
disease and was forced to cut back on some of his activities.

Pope Benedict XVI beatified John Paul II in 2011, and
Pope Francis canonized him in 2014.

For any inquires about the To Teach Who
Christ Is campaign or to make any changes
to your contact information please contact
the office of “To Teach Who Christ Is” at
312-534-8500.

Anuncios Parroquiales
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos
del Zebedeo, Santiago y
Juan, y le dijeron. Maestro, queremos que hagas
lo que te vamos a pedir.
Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces
de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el
bautismo que yo me voy a bautizar? Contestaron: Lo somos.
Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizareis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo; está ya reservado. Los otros diez al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndoles, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes les oprimen. Vosotros nada de eso:
el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera
ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre
no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida
en rescate por todos.
Mc 10, 35-45
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.
Queremos agradecer a todos nuestros feligreses y amigos que estuvieron presentes
en el festival e verano. De igual manera
agradecemos a todos aquellos que donaron
su tiempo y trabajo.
La ganancia del festival de verano fue de
$16,388.54

18 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”
Queremos agradecer a las comunidades y grupo de jóvenes que
llevaron a cabo el evento “Noche
Mexicana” en Septiembre 12. Como resultado de este evento las
grupos hicieron una donación de
$804.25 a la iglesia.
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 (6 PM– 9PM)
Noviembre 7 (2 PM—9 PM)
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
XXIX Niedziela w Ciągu Roku
Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi
po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o
co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce
po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się
ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy
dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do
siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą
za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami.
Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na
okup za wielu.
Mk 10,35-45

22 października Kościół Katolicki
obchodzi liturgiczne wspomnienie
Świętego Jana Pawła II. Właśnie
tego dnia przypada rocznica inauguracji Jego pontyfikatu. Pamiętajmy
ze św. Jan Paweł II jest patronem
rodzin dlatego szukajmy jego orędownictwa w rożnych sprawach naszych rodzin.
Wypominki
Zbliża się miesiąc listopad. W tym czasie będziemy wspominali wszystkich wiernych
zmarłych. Koperty na wypominki znajdują się
przy drzwiach kościoła. Prosimy o wyraźne
wypisanie imion i nazwisk wiernych zmarłych.
Koperty można składać do koszyka wraz z
niedzielną kolekta. Msze św. w tych intencjach zostaną
odprawione dnia 1 i 2 listopada jak również w ciągu całego
roku.

Zapraszamy również wszystkie dzieci lubiące śpiewać na próby naszego chórku dziecięcego, które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 6:00 wieczorem w Sali Ks.
Makucha. Próby prowadzi nasz dyrektor muzyczny doświadczony w pracy z dziećmi Pan Witold
Socha. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy.

18 października 2015 r.
18 października 2015 r.
Drodzy Przyjaciele,
Wizyta Papieża Franciszka, która w ubiegłym
miesiącu odbyła się w naszym kraju, żywo
przypomniała nam o łączności z wierzącymi
na całym świecie, a szczególnie z tymi, którzy
żyją w ubóstwie i mieszkają w krajach misyjnych. W bieżącym miesiącu Papież prosi nas,
abyśmy towarzyszyli mu w dorocznej kolekcie
zbieranej podczas Światowej Niedzieli Misyjnej. Prosi, abyśmy
dali wyraz jedności z innymi przez wsparcie Kościołów znajdujących się w ekstremalnej sytuacji materialnej. Choć nie wszyscy z
nas podróżują do odległych krajów, aby głosić Ewangelię, to możemy być misjonarzami przez udzielenie hojnego wsparcia tym,
którzy tak właśnie czynią. Rozważając możliwość uczestnictwa
w tej światowej inicjatywie głoszenia Ewangelii, za pośrednictwem Papieskiego Stowarzyszenia Krzewienia Wiary, my sami w
Stanach Zjednoczonych powinniśmy pamiętać, że aż do ubiegłego wieku Kościół w naszym kraju podlegał pod tę samą jednostkę
watykańską. Ludzie z całego świata składali hojne ofiary, podczas gdy tworzono nasze diecezje, a z innych krajów przyjeżdżali
księża i zakonnicy, przewodnicząc w tworzeniu naszego Kościoła. Właściwie, aż do dnia dzisiejszego cieszymy się hojnością
wielu księży i zakonników z innych krajów, którzy wciąż służą
naszym parafiom. Błogosławieństwem dla nas były i nadal są
ofiary składane na realizację naszych potrzeb. Teraz jednak nadeszła kolej na to, abyśmy sami okazali innym hojność. Zostaliśmy pobłogosławieni wiarą i dostatkiem. Obecnie, Papież prosi,
abyśmy to my pomogli mu w ratowaniu innych.
Wiem, że wiele parafii jest zaangażowanych w swoje własne
dzieła misyjne, realizując projekty podjęte w partnerstwie z diecezjami i parafiami spoza kraju. Jednak, doroczna kolekta z okazji
Światowej Niedzieli Misyjnej daje nam tu, w Archidiecezji Chicago, możliwość wyrażenia naszej solidarności z Papieżem Franciszkiem. Będzie to możliwe przez hojne wsparcie tej kolekty.
Kiedy w ubiegłym miesiącu Papież Franciszek przybył do naszego kraju, jako misjonarz, w szczególny sposób przypomniał nam
o naszym dziedzictwie, o tym, że przed laty sami byliśmy misją
Kościoła. Papież wezwał nas również do bycia Kościołem realizującym swoją misję. Kościoły wspierane przez Papieskie Stowarzyszenie Krzewienia Wiary często żyją w ubóstwie, a nawet
doświadczają brutalnych prześladowań, społecznej niesprawiedliwości i wojen. Kościoły te potrzebują naszej pomocy. Potrzebują
naszego wsparcia finansowego, potrzebują naszych modlitw.
Składając ofiarę w ramach kolekty z okazji Światowej Niedzieli
Misyjnej mówimy naszym braciom i siostrom na całym świecie:
Nie zapomnieliśmy o Was! Kościół wspiera was duchowo; przygarniamy was i razem z wami poszukujemy sprawiedliwości.
Katolicy żyjący w tych trudnych częściach świata, w ponad tysiącu diecezji potrzebują, abyśmy okazali im miłosierną i pełną
współczucia obecność Chrystusa. Potrzebują, abyśmy przez
solidarność z nimi dali im nadzieję. Pokażmy Ojcu Świętemu, że
jesteśmy razem z nim. Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
Arcybiskup Błażej J. Cupich
Arcybiskup Chicago

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Dziękujemy parafianom hiszpańskojęzycznym za przekazaOKTOBERFEST PO POLSKU
nie donacji w kwocie $804.25 z obchodów Święta NiepodMamy kolejną okazję, aby się spotkać
ległości Meksyku
w gronie rodziny parafialnej i pobiePrasa Katolicka
siadować. W tę niedzielę mamy coTak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj wychodząc z
roczny Oktoberfest na Sali Ks. Makukościoła można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego
cha tuż po polskiej Mszy Św., na który
„Niedziela”. Znajdziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat
serdecznie zapraszamy. W tym roku oprócz tradyżycia kościoła w Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten
cyjnych placków ziemniaczanych, będą też nowe
tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”,
dania tj. kotlet słowiański z ziemniakami i surówką
„W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie” pogłębiamy naszą wiarę
oraz miłość do Boga i Kościoła.
oraz kurczak z gryla z ziemniakami i surówką.
Również będzie bigos, smaczne ciasto, piwo, grzaTV-TRWAM i Radio Maryja
niec i napoje bezalkoholowe.
na żywo w Internecie
Serdeczne Bóg zapłać
Serdecznie jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom które przygotowały i pracowały przy naszym
parafialnym odpuście i wszystkim którzy uczestniczyli w nim. Dochód wyniósł $16,388.54

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.

