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: Mo n day thr ou gh Thu r sday - 9:00 AM to 5:00 PM; Friday - 10:30 AM to 6:30 PM

Second Sunday of Advent
December 6th, 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)

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

Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

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)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

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.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the
rectory or by calling the parish secretary ext. 220.

Sunday

Iskierki Parafialne
6:30
7:00

December 6, Second Sunday of Advent
8:30 For the health of Theresa Tepper-Kazda (Wojdula and
Yunker family)
†Stella Yunker (Wojdula and Yunker family)
†Walter and Mary Tepper and family (Wojdula and Yunker
family)
†Edward and Frances Wojdula (Wojdula and Yunker
family)
†For the deceased members of the Kurcab and Burnat
families (Harriet)
†Josephine Stasik (daughter)
†Mellie Misnerski (Loraine Kubiak)
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Boże
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O powrót do zdrowia i wszelki łaski oraz opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej dla Katarzyny Golęba
(Mama i Siostra)
†Roman Ptak, Edward Ptak (Rodzina)
†Elsie Sthanke (Helen)
†Katarzyna i Jan Manieccy
†Maria Warias w 30-ty dzień po śmierci
†Barbara Majchrowicz
12:00 Rosario
12:30 Presentación de 3 años de Alexa Daniela Salas (Elizabeth
y Edgar Salas)
†Alberto Aguilera Benavides, eterno descanso (familia)
†Alberto Aguilera Gravoso, eterno descanso (familia)
†Lucia Pérez Salgado, eterno descanso (Hijos, Nietos y
Familia Rodriguez Perez)
†Victoria Arvizu (Padres Jose y Teresa)
3:30 Rosario
4:00 Por la salud espiritual de Javier
Por la salud espiritual de Eloy
December 7, Monday, Saint Ambrose, Bishop and Doctor of the
Church
7:30 †Joseph Honek (family)
8:15 Por las bendiciones necesarias para Padre Adan Kosla en
el día de sus cumpleaños
6:30 Rosario y Confesiones
7PM Novena a la Virgen de Guadalupe
December 8, Tuesday, The Immaculate Conception of the Blessed
Virgin Mary
7:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
8:15 †Por las Almas Inscritas en el Libro de la Memoria
5PM English Mass
6:30 Polish Mass
7:30 Rosario y Confesiones
8PM Novena a la Virgen de Guadalupe
December 9, Wednesday, Advent Weekday
8 :00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7:00PM

Rosario y Confesiones
Novena a la Virgen de Guadalupe

December 10, Thursday, Advent Weekday
7:30 †Charles Weibust
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
6:30 Rosario y Confesiones
7PM Novena a la Virgen de Guadalupe
December 11, Friday, Advent Weekday
7:30 For the health and blessings for Fr. Waldemar Wieladek on
his birthday
8:15 Por los feligreses
6:30 Rosario y Confesiones
7:00 Novena a la Virgen de Guadalupe
December 12, Saturday, Our Lady of Guadalupe
5AM Mañanitas
5:00 †Yolanda Duarte (Graciela Jaramillo)
†Valbina (Graciela Jaramillo)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
8PM Misa de las Rosas

Lector Schedule
Saturday, December 12
5pm Marie Jarding, Gladis Trigueros
Sunday, December 13
8:30 Barbara Kulaga, Jean Wojdula-Yunker
10:30 Krzysztof Zborowski, Danuta Landt
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Enrique Garcia, Lourdes Gonzalez
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, December 12
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Jan Rozanski
Sunday, December 13
8:30 Ed Hennessy, Georgia Czarnecki
Michele Cison-Carlson
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Waldemar Lipka
Jan Rozanski
12:30 Noema Arellano, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00 Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez
Maria Clara Ibarra
Eternal rest………………
†Mildred Haremza
†Thomas Kasperski
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, November 29, 2015
Nov. 28

Holy Day of Obligation
Feast of the Immaculate Conception
Feast day December 8

Nov. 29

Collect prayer from the solemnity of the Immaculate Conception:
O God, who by the Immaculate Conception of the Blessed Virgin
prepared a worthy dwelling for your Son,
grant, we pray,
that as you preserved her from very stain
by virtue of the Death of your Son, which you foresaw
so through her intercession,
we, too, may be cleansed and admitted to your presence.
through our Lord Jesus Christ, your Son
who lives and reigns with you in the
unity of the Holy Spirit,
one God for ever and ever.

5:00 PM

$751.00

6:30 PM

$155.00

8:30 AM

$1,030.00

10:30 AM

$1,141.00

12:30 PM

$1,291.00

4:00 PM

$633.00
$5,001.00

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

The Masses will be celebrated at 7:30 A.M and 5:00 P.M.

Parking Lot Collection

St. Nicholas / Wigilia
Event
December 6, 2015
Makuch Hall (school)
Doors open at 9:30 A.M.

Sunday, November 29, 2015…………..…..$199.00

Bring the children, have pictures taken with
St. Nick and enjoy cake and coffee.

PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596

The Luncheon begins at about 11:30 A.M

Deficit: $114,054

Menu items can be purchased individually or a
complete plate for $10.00 Menu: Mushroom soup,
dumplings, stuffed cabbage, polish sausage, blintzes, coffee, cake, and wine. Check out our Raffle prizes and take
a chance to SPLIT the Pot.

Donations: $78,742

The next CCD class is schedule for Saturday,
December 12 from 8-10 A.M Please arrive on

Sunday Collection, November 22, 2015
Nov. 21

Nov. 22

5:00 PM

$188.00

6:30 PM

$103.00

8:30 AM

$962.00

10:30 AM

$1,325.00

12:30 PM

$1,186.00

4:00 PM

$680.00
$4,344.00

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.
Ray Bogacz
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Angela “Angie” Galvan
Josephine Gadzinski
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
Second Sunday of Advent
Luke 3:1-6

John preaches repentance and baptizes in
the region of the Jordan.
Background on
Gospel Reading

the

This week and next,
our Gospel readings invite us to consider John the Baptist and his relationship to Jesus. John the Baptist appears in the tradition of the great prophets, preaching
repentance and reform to the people of Israel. To affirm
this, Luke quotes at length from the prophet Isaiah.
John baptizes for repentance and for forgiveness of
sins, preparing the way for God's salvation.
The three Synoptic Gospels—Mark, Matthew,
and Luke—attest to the importance of the baptism of
John in preparing for Jesus. Only the Gospel of Luke,
however, extends the connection between these two
men to their birth. The first two chapters of Luke's
Gospel contain the Infancy Narrative, which tells about
the births of John the Baptist and Jesus. These stories
set the stage for the beginning of Jesus' public ministry
in chapter 3.
The evangelist Luke is the author of the Gospel
that bears his name, and he also wrote the Acts of the
Apostles as a continuation of the story of Jesus and the
Church. In these two works, Luke's sense of time and
history emerges. He identifies three epochs of salvation
history: the time before Christ, the time of Christ, and
the time of the Church and the Holy Spirit. In today's
Gospel reading, as elsewhere, John the Baptist is presented as the figure who bridges the time before Christ
and prepares the way for Christ's own ministry.
In today's Gospel we also note Luke's attention
to political and historical detail. Luke shows that salvation is for all people and situated in world events.
Therefore, Luke lists the political and religious leaders
at the time of John's appearance in the desert. Salvation
is understood as God's breaking into this political and
social history.
John's preaching of the coming of the Lord is a
key theme of the Advent season. As John's message
prepared the way for Jesus, we too are called to prepare
ourselves for Jesus' coming. We respond to John's message by repentance and reform of our lives. We are also
called to be prophets of Christ, who announce by our
lives the coming of the Lord, as John did.

December 6, 2015

Jubilee of Mercy
Letter from Most Rev. Blasé J. Cupich
In anticipation of the Holy
Year, Jubilee of Mercy I am writing to
share with you that St. Mary of
Czestochowa will be designated a pilgrimage site for the Indulgence which
Pope Francis has granted during the period of December
8, 2015 to November 20, 2016. With regards to the Indulgence, the Pope noted, "My thought first of all goes to all
the faithful who, whether in individual Dioceses or as pilgrims to Rome, will experience the grace of the Jubilee. I
wish that the Jubilee Indulgence may reach each one as 'a
genuine experience of God's mercy, which comes to meet
each person in the Face of the Father who welcomes and
forgives, forgetting completely the sin committed."
Your parish is one of 31 sites throughout the
Archdiocese I am designating as pilgrimage sites. At these
sites, a Holy Door is to be identified and blessed. The Holy Door might be marked with the Jubilee Year logo, or a
Cross. For your convenience an Order of Service for this
Rite of blessing is included with this letter. Please arrange
to have this blessing take place on December 13, 2015 the third Sunday of Advent, as that is the same day I will
open the Holy Door at Holy Name Cathedral. My hope is
that this symbolic act of unity on this day throughout the
Archdiocese will remind us that we all have a common
need of God's mercy.
The Holy Father has set the requirements for obtaining the Indulgence for the Holy Year, which include a
brief pilgrimage to one of the designated sites, passing
through the Holy Door as a sign of the deep desire for true
conversion and participating in a sacred celebration (e.g.,
Mass) or spending time in prayer and meditation at the
designated site. The full means for obtaining the indulgence, as well as the finalized list of designated parishes
will be sent to all parishes via batch mail and it will be
posted on various Archdiocesan websites.
You need not provide or schedule any specific or "extra"
liturgies or celebrations.
As Pope Francis noted, in the Bull of Indiction for
the Jubilee of Mercy, "we need constantly to contemplate
the mystery of mercy. It is a wellspring of joy, serenity,
and peace." May our observance of the Jubilee Year bring
us all to a deeper understanding of and amore ardent desire for the great mercy of God, shown to us in his Son,
Jesus Christ.
Sincerely yours in Christ,
Most Reverend Blasé J Cupich
Archbishop of Chicago

Anuncios Parroquiales

6 de Diciembre de 2015

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON LA QUE SE CONCEDE LA INDULGENCIA
CON OCASIÓN DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA
La cercanía del Jubileo extraordinario de la Misericordia me permite centrar la atención en algunos puntos sobre los
que considero importante intervenir para facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro
con la misericordia de Dios para todos los creyentes. Es mi deseo, en efecto, que el Jubileo sea experiencia viva de la cercanía
del Padre, como si se quisiese tocar con la mano su ternura,
para que se fortalezca la fe de cada creyente y, así, el testimonio
sea cada vez más eficaz.
Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los
fieles que en cada diócesis, o como peregrinos en Roma, vivirán la gracia del Jubileo. Deseo que la indulgencia jubilar llegue
a cada uno como genuina experiencia de la misericordia de
Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Padre
que acoge y perdona, olvidando completamente el pecado cometido. Para vivir y obtener la indulgencia los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa,
abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el
obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma,
como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento
de la Reconciliación y a la celebración de la santa Eucaristía
con un reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración
por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien
de la Iglesia y de todo el mundo.
Pienso, además, en quienes por diversos motivos se
verán imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, en primer
lugar los enfermos y las personas ancianas y solas, a menudo en
condiciones de no poder salir de casa. Para ellos será de gran
ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de
cercanía al Señor que en el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la
soledad. Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de
prueba, recibiendo la comunión o participando en la santa misa
y en la oración comunitaria, también a través de los diversos
medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la
indulgencia jubilar. Mi pensamiento se dirige también a los
presos, que experimentan la limitación de su libertad. El Jubileo
siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a
hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo
una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia
cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. Que a todos ellos llegue
realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de
quien más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles
podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta
de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre,
pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones,
es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.
He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo
jubilar la riqueza contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la misericordia, en efecto,
se hace visible en el testimonio de signos concretos como Jesús
mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva personalmente
una o más de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia
jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para

obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del
amor del Padre que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una
indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo que
se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad.
La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. A ellos estamos unidos por el testimonio
de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran
misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos para que
el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de
culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin.
Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es,
ciertamente, la modificación de la relación con la vida. Una
mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una pérdida
de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de
una nueva vida. Algunos viven el drama del aborto con una
consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal
que comporta un acto de ese tipo. Muchos otros, en cambio,
incluso viviendo ese momento como una derrota, consideran no
tener otro camino por donde ir. Pienso, de forma especial, en
todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los
condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que es
un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres
que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida
y dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto; sin embargo,
sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir no
perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a todo
el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la
reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del
pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de
corazón piden por ello perdón. Los sacerdotes se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina
acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado
cometido, e indicar un itinerario de conversión verdadera para
llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del Padre que
todo lo renueva con su presencia.
Una última consideración se dirige a los fieles que por
diversos motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Este Año jubilar de la
Misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica
sacramental, unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una
condición pastoralmente difícil. Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los superiores de la Fraternidad. Al
mismo tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien
de estos fieles, por una disposición mía establezco que quienes
durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento
de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados.
Confiando en la intercesión de la Madre de la Misericordia,
encomiendo a su protección la preparación de este Jubileo extraordinario.
Vaticano, 1 de septiembre de 2015.
Francisco

Ogłoszenia Parafialne

06 grudnia 2015

LIST OJCA ŚWIETEGO FRANCISZKA
NA MOCY KTOREGO UDZIELA SIĘ ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Z OKAZJI NADZYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA
Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich
wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego
czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym
samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne.
Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem
miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z
obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust,
wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych,
otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych
przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach
Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była
możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment
był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i
uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem.
Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w
sercu dla dobra Kościoła i całego świata.
Myślę też o osobach, które z różnych powodów nie
będą mogły udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim o
ludziach chorych, starszych i samotnych, którzy często nie są
w stanie wyjść z domu. Dla nich będzie wielką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z
Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego
momentu próby, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za
pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich
sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu. Myślę też o
więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej
bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły
sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe, i
szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa,
wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Niech do nich wszystkich
dotrze w konkretny sposób miłosierdzie Ojca, który chce być
blisko ludzi najbardziej potrzebujących Jego przebaczenia. W
kaplicach więziennych będą oni mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i
modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza
dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie
Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie
przeobrazić kraty w doświadczenie wolności.
Prosiłem, by Kościół odkrył w tym czasie jubileuszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała
i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam
Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub
kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy

odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia
mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to
więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia,
które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością.
Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również
dla zmarłych. Jesteśmy z nimi związani świadectwem wiary i
miłości, które nam zostawili. Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy św., tak też możemy, w wielkiej tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze
Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł
On przygarnąć ich do siebie w nieskończonej szczęśliwości.
Jednym z poważnych problemów naszych czasów
jest z pewnością zmodyfikowany stosunek do życia. Bardzo
rozpowszechniona mentalność doprowadziła do utraty należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dramat aborcji przeżywany jest przez
niektóre osoby ze świadomością powierzchowną, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest
ten akt. Wiele innych natomiast, choć przeżywa ten moment
jako porażkę, uważa, że nie mają innej drogi. Myślę w szczególności o wszystkich kobietach, które poddały się aborcji.
Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej decyzji. Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny
pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy
zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje,
zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech
kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili
łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże
zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością.
Ostatnia uwaga dotyczy tych wiernych, którzy z różnych powodów uważają za stosowne chodzenie do kościołów,
w których posługują kapłani z Bractwa św. Piusa X. Ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia nie wyklucza nikogo. Niektórzy
współbracia biskupi z różnych stron opowiadali mi o ich dobrej wierze i praktykowaniu sakramentów, z czym łączy się
jednak dyskomfort życia w trudnej z duszpasterskiego punktu
widzenia sytuacji. Ufam, że w bliskiej przyszłości będzie
można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną
jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem,
powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym
Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
Ufając we wstawiennictwo Matki Miłosierdzia, zawierzam Jej
opiece przygotowania do tego Nadzwyczajnego Jubileuszu.
Watykan, 1 września 2015 r.
Franciscus

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Rekolekcje Adwentowe
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Informujemy, że 13-go grudnia, III
Z okazji Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia środkowe wewnętrzne drzwi
niedziela adwentu, rozpoczną się
wejściowe zostały zamknięte i przygotowanie
rekolekcje adwentowe w naszej pado uroczystego otwarcia dnia 13 grudnia w
rafii. Rekolekcje będzie prowadził
niedziele na wszystkich Mszach św. jako znak
O. Adam Kośla - Redemptorysta
Nieskończonego Bożego Miłosierdzia z zaktóry pracował wiele lat na misjach
proszeniem dla nas wyzbycia się jakiegokolw Boliwii a obecnie jest wychowawcą w naszym Sewiek grzechu lub uzależnienia i bycia miłominarium Redemptorystowskim w Tuchowie. Rekosiernymi jak Bóg Ojciec jest miłosierny.
lekcje trwać będą do środy 16-go grudnia. Msze św.
Opłatki i Kartki Świąteczne
oprócz niedzieli będą celebrowane każdego dnia o
Gorąco zapraszamy do nabywania przepiękgodzinie 12:00PM i o 7:00PM. Przed Mszą św. możnych kartek świątecznych. Na naszym wigilijnym stole nie może zabraknąć tradycyjnego,
liwość spowiedzi. Serdecznie zapraszamy do udziału
polskiego, opłatka. Tradycja ta wpisana jest
w rekolekcjach.
bardzo głęboko w naszą kulturę, historię i
Spotkanie ze Św. Mikołajem
Zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem dnia
6 grudnia o godzinie 11:30 AM.

sposób przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Opłatki można nabyć przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy
Świętej.

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.

