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

Thirtieth Sunday in Ordinary Time
October 25, 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
8:15 †Por las almas inscriptas en el Libro de la
Memoria

October 25, Thirtieth Sunday in Ordinary Time
8:30 A special blessing to Edward Yunker on his 1st
birthday (Wojdula-Yunker family)
For the health and blessings of Jean Nowaczyk on
her 93rd Birthday (son Phillip)
†Mike and Anne Vavrek (family)
†Michael R. Vavrek (family)
†Millie Misnerski (Loraine Kubiak)
†Stella Yunker (Wojdula & Yunker (family)
10:00 Różaniec
10:30 Dziękczynna za 35 lat ślubu Anny i Józefa Palenik
z prośba o dalsze błogosławieństwo.
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 Boże bł. dla córki Marty (Tata)
O zdrowie i Boże bł. dla Wiktorii Chowaniec w 4-te
urodziny (Babcia i Dziadziuś)
12:30 Presentación de 3 años de Omar Mendoza
(padres Laura Lopez y Luis Alberto
Mendoza)
†Eloisa, Elsa, y Pablo Gómez, eterno descanso
(mama Gilberta Gómez)
†Luis Antonio Preciado, eterno descanso (hija)
3:00 Rosario
4:00 Por la salud espiritual de Eloy
†Maria Soledad Pascual, eterno descanso
(sobrinos)
October 26, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Stephanie Leadingham (Kogut family)
8:15 Por la salud espiritual de Eloy
October 27, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Michael Motyka (Wojdula& Yunker family)
8:15 Por los feligreses
October 28, Wednesday, Saints Simon and Jude, Apostles
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 29, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners

October 30, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 For the living and deceased members of the
Piątek family
8:15 †Por las almas inscriptas en el Libro de la
Memoria
October 31, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
6:30 †Za wszystkich zmarłych wiernych zapisanych w
wypominkach
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.

Lector Schedule
Saturday, October 31
5pm Sharon Wisniewski-Wente
Jean Wojdula-Yunker
Sunday, November 1
8:30 Michele Cison-Carlson, Barbara Kulaga
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Kasia Kowalska
12:30 Hugo Arellano, Roberto Pasillas
Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Rosalina Martinez
Eucharistic Minister
Saturday, October 31
5:00 PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30 PM Jan Rozanski
Sunday, November 1
8:30 Christina Zaragoza, Ann Twomey
Denise Yunker
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Jan Rozanski
12:30 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Martin Martinez, Anastacia Gonzalez
Humberto Tellez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 18, 2015
Oct. 17

The next CCD class is schedule for Saturday, November 7 from 8-10 A.M Please
arrive on time. This session will begin with
the 8AM Mass. Make sure to arrive on time.

Oct. 18

A Heartfelt Thank You
We wish to express our
appreciation to all those who
came out and supported the Oktoberfest event which was held
last Sunday in Makuch Hall. We
had a tremendous crowd. Since
practically all of the ingredients were donated and the
dishes were homemade i.e. prepared by a group of dedicated volunteers, the parish didn’t incur any expenses and
the profit amounted to $2,440. Of this amount, $2,000
was given to the parish and the remaining $440 will be
start-up money for future fundraisers and events.
ALL SOULS DAY This will be the final
weekend that the Mass envelopes for
All Souls Day will be available. They
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.
Daylight Savings Time will end
at 1:59 A.M. on Sunday, November 1st so don’t forget to
set your clocks/watches back
one hour before you retire for
the day on Saturday, October
31st. All Masses on Sunday,
November 1st will be celebrated according to Local Standard
Time. Enjoy an extra hour of rest!

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.

5:00 PM

$515.00

6:30 PM

$172.00

8:30 AM

$1,077.00

10:30 AM

$1,186.00

12:30 PM

$1,200.00

4:00 PM

$650.00
$4,800.00

Thought of Stewardship
“One man is lavish yet grows still richer; another is too sparing,
yet is the poorer. He who confers benefits will be amply enriched, and he who refreshes others will himself be refreshed.”
Proverbs 11:24-25

Parking Lot Collection
Sunday, October 11, 2015…………..…..$629.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $115,519
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
Thirtieth Sunday in Ordinary
Time
Mark 10:46-52

Jesus restores sight to the
blind man, Bartimaeus
Background on the Gospel Reading

Today we continue to read from Mark's Gospel. In
this Gospel, we find evidence of Jesus' fame in the sizable
crowd that accompanies him as he journeys to Jerusalem.
Jesus' reputation as a healer has preceded him. When the
blind man, Bartimaeus, hears that Jesus of Nazareth is
passing by, he calls out to him, asking for his pity.
When Bartimaeus calls out to Jesus, the crowd
around him tries to silence him. Yet Bartimaeus persists,
calling out more loudly and with greater urgency. He will
not be silenced or deterred from getting Jesus' attention.
We notice how quickly the crowd's reaction changes when
Jesus calls for Bartimaeus. Those who sought to quiet him
now encourage him.
When Jesus restores Bartimaeus's sight, no elaborate action is required. (In other healing stories in Mark's
Gospel, actions accompany Jesus' words). In this instance, Jesus simply says that Bartimaeus's faith has
saved him. Throughout Mark's Gospel, the success of Jesus' healing power has often been correlated with the faith
of the person requesting Jesus' help. For example, it is
because of her faith that the woman with the hemorrhage
is healed. When faith is absent, Jesus is unable to heal;
we see this after his rejection in Nazareth.
Once his sight has been restored, Bartimaeus follows Jesus on his way to Jerusalem. In Mark's Gospel,
Bartimaeus is the last disciple called by Jesus before he
enters Jerusalem. Bartimaeus hears that Jesus of Nazareth is passing by, but he calls out to Jesus using words of
faith—“Son of David.” Many in Jesus' time believed that
the anticipated Jewish Messiah would be a descendent of
King David. Bartimaeus's words prepare us for the final
episodes of Mark's Gospel, which begin with Jesus' preparation for the Passover and his triumphant entry into Jerusalem. As Mark has shown us in our readings over the
past few Sundays, however, Jesus will be the Messiah in a
way that will be difficult for many to accept. Jesus will
show himself to be the Messiah through his suffering and
death.

October 25, 2015

Anuncios Parroquiales

25 de Octubre de 2015

XXX Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente,
el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo)
estaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar: Hijo de
David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que se
callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de
mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga
por ti? El ciego le contestó: Maestro que pueda ver. Jesús le
dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo
seguía por el camino.
Mc 10, 46-52
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”

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.
Este fin de semana que viene en la noche de 31 de Octubre a 1 de Noviembre
hay que atrasar una hora en nuestros
relojes. Las misas dominicales se celebraran de acuerdo al nuevo horario.

Reserva la fecha!!!

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

San Simón y Judas Tadeo
28 de Octubre
Simón el Cananeo y Judas Tadeo
forman parte de los doce Apóstoles.
Juntos aparecen en las listas de los
Doce (Mt 10, 4; Mc 3, 18; Lc 6, 15;
Hch 1, 13). Poco nos dicen de ellos
las páginas sagradas. Simón recibe un calificativo distinto en las cuatro listas: Mateo y Marcos lo llaman "Cananeo", Lucas lo define
"Zelota” calificativos que significan lo mismo: el verbo hebreo “gana”
significa "celoso, apasionado" y se puede aplicar a Dios, en cuanto
que es celoso del pueblo elegido (Ex 20, 5), y a los hombres que tienen celo ardiente por servir al Dios único con plena entrega, como
Elías (1 R 19, 10).
SIMÓN
Simón ardía de celo por la religión judía y luchaba con todas
sus fuerzas por librar a Israel del yugo extranjero. Algo semejante a
Saulo en su celo por las leyes y costumbres de Israel. De temperamento fogoso, ardiente y que deseaba que todos pensaran como él,
hasta que el Maestro lo llamó a que le siguiera y, él, dejándolo todo, le
siguió incondicionalmente. Para distinguirlo de Simón Pedro le llamarán Simón el Zelotes. Es del Apóstol que menos datos fidedignos
conservamos. Simón el Zelotes ha entrado en el camino de la humildad. Su nombre y los rastros de su vida se pierden ya. Seguro que
estuvo presente en todos los grandes acontecimientos de nuestra fe.
Jesucristo lo amó entrañablemente y siguió la misma suerte que los
demás Apóstoles. Estaba presente el día de Pentecostés y quedó
lleno del Espíritu Santo. Aquel fuego abrasador le hizo salir por el
mundo para predicar a Jesucristo. La tradición dice que recorrió varios
países, especialmente Mesopotamia y Persia, donde murió mártir de
Jesucristo.
JUDAS
San Judas, era de Caná y pariente del Señor. Se le denomina siempre con el sobrenombre de Tadeo «o no el traidor» para distinguirlo del Iscariote o el traidor. Tadeo significa «el firme», «el valiente», «el esforzado». Como primo de Cristo, le conoce a fondo. Quizá
ya vivía con Jesús antes de comenzar el apostolado. En el corazón de
Judas arde el fuego apostólico ya antes de ser enviado por el Maestro
a predicar el Evangelio y antes de que venga sobre ellos la fuerza del
Espíritu Santo en Pentecostés. Esto ya lo hará por medio de ellos
cuando sean su brazo largo, y hagan de voz, de pies y manos para
llevar el Evangelio a toda criatura. A Judas debemos una de las Cartas canónicas. Él escribe ya contra los primeros herejes a los que hay
que atajar: «Hombres impíos -les llama- que cambian la gracia de
nuestro Dios en lujuria, y niegan a Jesucristo, desprecian la sujeción y
se corrompen». La Carta va dirigida a los que quieren seguir la verdadera fe y esperan a Jesucristo en su venida. San Judas se presenta
humildemente en su Carta llamándose «siervo de Jesucristo», tal vez
para no distinguirse ante los demás por los lazos de sangre que le
unían con el Maestro. La tradición también une a Judas con Simón en
su martirio en Persia, según informa San Jerónimo y otros autores
antiguos.
Judas Tadeo, es llamado así por la tradición. Así lo llaman
también Mateo y Marcos (Mt 10, 3; Mc 3, 18), Lucas lo llama "Judas
de Santiago" (Lc 6, 16; Hch 1, 13). El sobrenombre de Tadeo, viene
del arameo “taddà”, que significa "pecho" y por tanto significaría
"magnánimo". También puede ser una abreviatura del griego
"Teodoro o Teódoto".

Ogłoszenia Parafialne
XXX Niedziela w Ciągu Roku
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z
Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza,
siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on
jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną!
Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.
On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci
uczynił? Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym
przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
Mk 10,46-52
REFLEKSJE PO OKTOBERFEST
Cieszę się niezmiernie, że mamy przy parafii prężną grupę, która nie
szczędzi swojego czasu, pracy ani pieniędzy by skrzyknąć się i zorganizować kolejny Oktoberfest gdzie serwowaliśmy smaczne placki ziemniaczane, kotlet słowiański i inne pyszności kuchni polskiej. Wielu osób
przyczyniło się do sukcesu tego przedsięwzięcia udzielając się w kuchni,
stojąc przy grylu, przygotowując tarcinę, robiąc surówki, piecząc ciasta,
kupując z własnej kieszeni napoje, piwo, wino oraz różnego rodzaju produkty. Z całego serca pragnę dziękować następującym osobom: Felicja i
Jarek Jarzębowicz, Franciszek i Halina Banachowscy, Jacek i Maria
Różańscy, Kasia Kowalska, Danuta Landt, ojciech Bobak, Janusz Witkowski, Bożena Chłopek, Jadwiga Bar, Bogumiła Rogińska, Anna Sieczka, Andrzej Gancarczyk, Krzysztof Odbieżychleb, Maciej i Małgosia Radomyscy, Stanisław Obrochta, Danuta Micun, Rick Wojkovich oraz Pan
Mario.
Również serdecznie dziękuję Wam, Kochani, że przyjęliście nasze zaproszenie i poparliście naszą inicjatywę. Dochód z imprezy wyniósł
$2,440! Na ręce O. Proboszcza przekazałam $2,000 a $440 zatrzymaliśmy na zorganizowanie kolejnych imprez przy parafii.
Alicja Krzak
Przewodnicząca Rady Parafialnej

25 października 2015 r.
28 października
Święci Apostołowie Szymon
i Juda Tadeusz
Ewangelie wymieniają św. Szymona w
ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa.
Jest on chyba najmniej znanym spośród
nich. Ewangelie wspominają o nim tylko
trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4;
Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był młodym panem, na którego weselu
Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje
się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia "gorliwy", gdyż tak
je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie
Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie
wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu
prawa mojżeszowego i zwyczaju narodu.
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, "braci"
Chrystusa, czyli Jego bratanków lub siostrzeńców (Mt 10, 4; Mk 3, 18;
Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii
św. Mateusza wydaje się to być pewnym (Mt 13, 55). Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Jako krewny
Pana Jezusa miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po
Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup. Miał ponieść
tam śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.
W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z
krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i
kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła
(drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.
O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz,
czyli "Odważny" (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści
tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13,
55). Dlatego bywa nazywany również Juda Jakubowy (Łk 6, 16; Dz 1,
13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni
nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to
mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz leb znaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało
nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego
matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu apostołów
sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz
objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św.
Juda, przystępując do grona apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.
Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w
Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św.
Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu
kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa - według podania jako krewny Jezusa miał być do
Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie,
krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity,
topór.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

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.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam
bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w
Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten
tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł
stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie” pogłębiamy
naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.

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.

Uwaga Zmiana Czasu!!!
Tradycyjnie już w nocy w pierwszą niedzielę listopada następuje zmiana czasu
z letniego na zimowy. W tym roku z
31października na 1 listopada zmieniamy czas na naszych zegarkach. Wskazówki zegara
przesuwamy z godziny 2:00 AM na 1:00 AM,
czyli śpimy godzinę dłużej. Życzymy dobrej nocy.

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.

