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

Fourth Sunday of Advent
December 20th, 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

December 20, Fourth Sunday of Advent
8:30 For the blessings and health of St. Mary’s graduating class
of 1965 (Thomas Kraska)
†Chester and Jean Kraska (Kraska family)
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Boże
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O zdrowie i Boże bł. dla pracowników firmy PRO-TEMP
O Boże bł. dla Liliany Natalii i Zuzanny Wygoda (Od
Dziaków)
O zdrowie i Boże bł. dla Krystianka z okazji 3-ch urodzin
(Dziadkowie)
O powrót do zdrowia dla Katarzyny Golęba i o Boże
Miłosierdzie (Mama z Rodziną)
O Boże bł., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej z okazji
urodzin dla Andrzeja Gancarczyk (Przyjaciele)
†Roman Ptak, Edward Ptak (Rodzina)
†Za zmarłych z rodziny Pilipiak i Leskiewicz (Adela Pilipiak)
†Sławomir Michałek w rocz. śm. (Rodzina)
†Stefan Nebus z okazji rocz. śm. (Jan)
†Władysław i Aniela Wojciechowscy (Jan)
†Jan i Helena Nebus (Jan)
†Franciszek, Michał i Katarzyna Nebus (Jan)
†Za Dziadzia Opiela (Jan)
†Józef Bafia o radość wieczną w 1-szą rocz. śm. (Rodzina)
†Heronim Banachowski w 21-szą rocz. śm. (Brat z
Rodziną)
12:30 Por los feligreses
4:00 Por la salud espiritual de Javier
Por la salud espiritual de Eloy
December 21, Monday, Saint Peter Canisius, Priest and Doctor of
the Church
7:30 †Stephanie Leadingham (Jarzebowicz family)
8:15 Feligreses
December 22, Tuesday, Late Advent Weekday
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las Almas inscritas en el Libro de la Memoria
December 23, Wednesday, Late Advent Weekday
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 Señora del Perpetuo Socorro
December 24, Thursday, Late Advent Weekday
7:30 Parishioners
8:15 Por la bendición para la empresa de PRO-TEMP
7:30 Spanish Christmas Carols
8PM Spanish Mass
9:30 English Christmas Carols
10PM English Mass
11:30 Kolędy
12:00 Pasterka

December 25, Friday, The Nativity of the Lord (Christmas)
8:30 Parishioners
10:30 Za Parafian
12:30 Feligreses
4:00 Feligreses
December 26, Saturday, Late Advent Weekday
5:00 †Fred Rapacz (nephew, John Kociolko)
†Nilene Kolbuck (Mom, Dad, Liz, and Vic)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy

Lector Schedule
Thursday, December 24
8PM Lourdes Gonzalez, Enrique Garcia
10PM Barbara Kulaga**
12AM Alicja Krzak, Waldek Lipka
Friday, December 25
8:30 John Kociolko**
10:30 F. Banachowski, K. Odbierzychleb
12:30 Juana Salas, Linda Hernandez
4:00 Rene Aviña, Humberto Tellez
Saturday, December 26
5:00 PM Gladis Trigueros, Marie Jarding
Sunday, December 27
8:30 John Kociolko
10:30 Danuta Landt, Jarek Szyszlak
12:30 Juan Rodriguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Lourdes Gonzalez, Enrique Garcia

Eucharistic Minister
Thursday, December 24
8PM Rene y Gisela Aviña, Ruth Trujillo, Olivia Ortiz
10PM Ann Twomey, Ma. Carmen Castaneda
12AM TBA
Friday, December 25
8:30
Jean Wojdula-Yunker, Denise Yunker, Ma.
Carmen Castaneda
10:30
TBA
12:30
Marisol Ibarra, Noema Arellano, Nydia Cano, Alejandra Baez
4:00
Maria Clara Ibarra, Tiburcio y Maria Rodriguez
Saturday, December 26
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Adam Orszulak
Sunday, December 27
8:30
Ed Hennessy, Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
10:30
Krysztof Odbierzychleb , Jan Rozanski, Waldemar Lipka
12:30
Javier Hernandez, Linda Hernandez
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00
Rosalina Martinez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, December 13, 2015
Dec. 12

Dear Parishioners and Friends,

A Blessed and Merry
Christmas! These words help
us all to call to mind happy
and wonderful joyous family
gatherings, tasty and plentiful
food, gifts, snow on the
ground, Midnight Mass and
other meaningful celebrations
with our family and friends!
When our Holy Father
Francis visited Philadelphia
to celebrate the “Gift of Families,” he reminded us that
God’s love for humanity was
so great, that He sent His own
Son - not to a palace or city
but to a family. “God sent Him amid a family. He could do
this because it was a family that had a truly open heart!”
The Holy Father said,”Mary couldn’t believe it! How
can this happen? However, when the angel explained it to
her, she agreed. Joseph also found himself in a surprising
situation that he did not understand but he too obeyed. In
Mary and Joseph there is a family, into which Jesus is
born!”
Pope Francs also explained “That God loves to
give His love to open hearts. What He loves most is to
knock on the door of families and find families who love
each other, who bring up their children to grow and help
them move forward.” The Holy Father prayed that God
would “Give families hope, the strength to move forward,
and to always look after one another.” He went on to say,
“Let’s protect the family; because it is in the family that
our future is at play!” Pope Francis reminds us that, “All
of the love that God has in Himself, all the beauty that He
has in Himself, He gives to the family. The family is really
family when it is able to open its arms and receive all that
love!”
All families and friends of St. Mary of Parish are invited
to celebrate the great feast of Christmas by attending the
liturgies that will be offered in our beautiful church. We
also remind you that your generous Christmas gift to your
parish will be greatly appreciated! Please use the enclosed
Christmas envelope to place your offering.
Your parish priests pray that your Christmas season will be blessed! We are most grateful to you, for your
prayers, love and for your continued financial support of
our parish.
May the peace and joy of the Christ Child always fill
your heart!
Sincerely,
Fr. Waldemar Wieladek, CSsR
Fr. Marian Furca, CSsR
Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR

Dec. 13

5:00 PM

$279.00

6:30 PM

$247.00

8:30 AM

$1,152.00

10:30 AM

$1,911.00

12:30 PM

$1,305.00

4:00 PM

$393.00
$5,287.00

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.

Parking Lot Collection
Sunday, November 29, 2015…………..…..$436.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $114,418
Donations: $79,178

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

December 20, 2015

Fourth Sunday of Advent
Luke 1:39-45

Mary visits Elizabeth, who
sings praise to Mary and her
child.
Background
Reading

on

the

Gospel

On this the last Sunday before
Christmas, our Gospel reading
prepares us to witness Christ's
birth by showing us how Jesus was recognized as Israel's longawaited Messiah even before his birth. The Gospel turns our
attention from the ministry of John the Baptist to the events that
preceded John the Baptist's birth. The story of John the Baptist
and his parents, Elizabeth and Zechariah, are reported only in
Luke's Gospel. Luke pairs the birth of John the Baptist and Jesus, establishing John's early connection to the Messiah.
Our Gospel reading recalls Mary's actions after the
announcement of Jesus' birth by the angel Gabriel. Mary goes
to visit Elizabeth, her cousin, who is also with child. Elizabeth
greets Mary with full recognition of the roles that they and their
unborn children will play in God's plan for salvation. If we
were to continue to read the verses that follow in Luke's Gospel, we would hear Mary respond to Elizabeth's greeting with
her song of praise, the Magnificat. Both women recall and echo
God's history of showing favor upon the people of Israel.
In Luke's Gospel the Holy Spirit helps reveal Jesus'
identity as God to those who believe. Elizabeth is filled with the
Holy Spirit and sings Mary's praise because she bears the Lord.
We sing these words of praise to Mary in the Hail Mary. Even
John the Baptist, the unborn child in Elizabeth's womb, is said
to recognize the presence of the Lord and leaps for joy.
It is appropriate in this season of Advent that we consider the role of Mary in God's plan of salvation. Elizabeth describes Mary as the first disciple, as the one who believed that
God's word to her would be fulfilled. Mary's faith enabled her
to recognize the work of God in her people's history and in her
own life. Her openness to God allowed God to work through
her so that salvation might come to everyone. Because of this,
Mary is a model and symbol of the Church. May we be like
Mary, open and cooperative in God's plan for salvation.

St. Mary’s Class of 1965

The Extraordinary Jubilee of Mercy Prayer
Lord Jesus Christ,
you have taught us to be merciful like the
heavenly Father, and have told us that whoever sees you sees Him.
Show us your face and we will be saved.
Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money; the
adulteress and Magdalene from seeking
happiness only in created things; made Peter weep after his betrayal, and assured Paradise to the repentant thief.
Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that
you spoke to the Samaritan woman:
“If you knew the gift of God!”
You are the visible face of the invisible Father, of the God
who manifests his power above all by forgiveness and mercy: let the Church be your visible face in the world, its Lord
risen and glorified.
You willed that your ministers would also be clothed in
weakness in order that they may feel compassion for those in
ignorance and error: let everyone who approaches them feel
sought after, loved, and forgiven by God.
Send your Spirit and consecrate every one of us with its
anointing, so that the Jubilee of Mercy may be a year of
grace from the Lord, and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor, proclaim liberty to
captives and the oppressed, and restore sight to the blind.
We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of
Mary, Mother of Mercy; you who live and reign with the
Father and the Holy Spirit for ever and ever.
Amen.
2015 CHRISTMAS SCHEDULE
CONFESSIONS
Monday, December 21- 7:00 P.M. to 8:00 P.M.
Tuesday, December 22 - 7:00 P.M. to 8:00 P.M
Wednesday, December 23 7:00 P.M. to 8:00 P.M.
No confessions on Christmas Eve.
CHRISTMAS EVE
Thursday, December 24 - 9:30 P.M. - Carols
10:00 P.M. - Mass
CHRISTMAS DAY
Friday, December 25 8:30 A.M. - Mass
NEW YEAR
Friday, January 1 8:30 A.M. - Mass

Appreciation Dinner
Reservation
January 9, 2016 6:30PM

We want to welcome the class of 1965 that are
celebrating their 50 anniversary with us this Sunday, December 20. Those attending will be joining us in the choir
during the 8:30 a.m. Mass.

You and your spouse are invited to complete the following
reservation form to participate in our Parish Appreciation
Dinner. Please return the form (no later than January 3rd)
only if you are a volunteer for any parish ministry and
would like to attend this event. Persons attending the dinner must be 18 yrs. & older.
Name __________________________________
Name of Spouse________________________
Ministry______________________________
Phone _________________________________

Anuncios Parroquiales
Navidad 2015
Queridos feligreses y amigos:
¡Feliz Navidad! ¡Estas palabras
nos ayudan a todos a llamar a la
memoria felices y maravillosas
reuniones familiares, sabrosa y
abundante comida, regalos, nieve
que cubre la tierra, la Misa del
Gallo y otras celebraciones típicas con nuestra familia y amigos!
Cuando nuestro Santo Padre Francisco visitó Filadelfia
para celebrar el "Regalo de las Familias", nos recordó que
el amor de Dios para la humanidad era tan grande, que
envió a su propio Hijo - no a un palacio o la ciudad, pero
a una familia. "¡Dios lo envió en medio de una familia!.
¡Podía hacer esto porque era una familia que tenía un corazón verdaderamente abierto!"
El Santo Padre dijo: "¡María no lo podía creer!
¿Cómo puede suceder esto? ¡Sin embargo, cuando el Ángel le explicó a ella, ella estuvo de acuerdo. José también
se encontró en una situación sorprendente que él no entendía, pero también él obedeció. En María y José hay
una familia, en la que ha nacido Jesús!"
Papa Francisco explicó también "Que Dios ama a
dar su amor a los corazones abiertos. Lo que más le gusta
es llamar a la puerta de las familias y encontrar familias
que se aman, que hacen crecer a sus hijos y les ayuda a
seguir adelante". El Santo Padre oró para que Dios "dé a
las familias la esperanza, la fuerza para seguir adelante y
tomar en cuenta el uno al otro." Él continuó diciendo:
"Vamos a proteger a la familia.; ya que es en la familia
nuestro futuro!" Francisco nos recuerda que, "¡Todo el
amor que Dios es en sí mismo, toda la belleza que Él es,
le da a la familia. La familia se realiza como familia cuando es capaz de abrir sus brazos y recibir todo lo que el
amor!"
Invitamos a todas las familias y amigos de la Parroquia de Santa María de Czestochowa para celebrar la
gran Fiesta de la Navidad, asistiendo a las Misas que se
celebrara en nuestra hermosa iglesia. ¡También nos permitimos a pedirles el aporte como regalo de Navidad para
su parroquia. Apreciamos mucho su generosidad. El sobre
que adjuntamos le puede servir para depositar su ofrenda.
¡Nosotros los sacerdotes estamos muy agradecidos a Ustedes, por su oración, el amor y apreciamos mucho su continuo apoyo financiero a nuestra parroquia.
¡Qué la Paz y la Alegría del Niño Jesús siempre
llene sus corazones!
Unidos en Cristo,
P. Waldemar Wieladek C.Ss.R
P. Marian Furca C.Ss.R.
P. Zbigniew Pienkos C.Ss.R.

20 de Diciembre de 2015
IV Domingo de Adviento ©
En aquellos días, María se puso de camino y fue aprisa a
la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel escuchó el saludo
de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel
del Espíritu Santo, y dijo voz en grito: ¡Bendita tú eres
entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de
alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú que has creído!, porque
lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
Lc 1, 39- 45
HORARIO NAVIDEÑO 2014
CONFESIONES
Lunes, 21 de Diciembre 7:00 P.M.- 8:00 P.M.
Martes, 22 de Diciembre 7:00 P.M.- 8:00 P.M.
Miércoles, 23 de Diciembre 7:00 P.M.—8:00P.M.
No habrá confesiones para Nochebuena
NOCHE BUENA
Jueves, 24 de Diciembre - 7:30 P.M. - Cantos
Navideños
8:00 P.M. - Misa
DÍA DE NAVIDAD
Viernes, 25 de Diciembre - 12:30 P.M. - Misa
4:00 P.M. - Misa
AÑO NUEVO
Viernes, 1 de Enero 12:30 P.M. - Misa
4:00 P.M. - Misa

La próxima clase será el día sábado, 9 de Enero de 8-10 A.M. Por
favor de llegar a tiempo. Los niños
están invitados a traer una lata de
comida para la despensa de la parroquia.
Les recordamos que los balances de la inscripción
del catecismo deben de ser saldados antes de enero 29,
La Cena de Apreciación
Usted ha ayudado a esta parroquia a través
de sus diferentes ministerios o servicios voluntarios por ese motivo invitamos a Usted a
la cena de apreciación. La fecha de este
evento es el sábado 9 de enero de 2016 en
el Centro Social. Abrimos las puertas a las
6:30 de la tarde. Favor de confirmar su asistencia antes del 3 de enero llenando esta forma y deposítela en
la canasta de la colecta dominical.
¡POR FAVOR ADULTOS SOLAMENTE!
Nombre _________________________________________
Esposa (o) _______________________________________
Ministerio _______________________________________
Teléfono ________________________________________

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Adwentu (Rok C)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry
do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do
mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Łk 1,39-45
PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY 2015
SPOWIEDŹ
Poniedziałek, 21 grudnia - 7:00 P.M. to 8:00 P.M.
Wtorek, 22 grudnia 7:00 P.M. to 8:00 P.M.
Środa, 23 grudnia 7:00 P.M. to 8:00 P.M.
W Wigilię spowiedzi nie będzie.
PASTERKA
Czwartek, 24 grudnia - 11:30 P.M. - Kolędy
Msza św. Pasterka o północy
BOŻE NARODZENIE
Piątek, 25 grudnia - 10:30 A.M. - Msza św.
Sobota, 26 grudnia 6:30 P.M. - Msza św.
Piątek, 1 stycznia -

NOWY ROK
10:30 A.M. - Msza św.

Parafia Marki Bożej Częstochowskiej wyraża
swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy
posługują w niej: jako lektorzy, szafarze eucharystii, chórzyści, marszałkowie, przewodniczący organizacji parafialnych, tym którzy
sprzątają lub spełniają jakiekolwiek inne posługi dla dobra parafii.
Specjalna kolacja dla wszystkich osób zaangażowanych będzie miała miejsce 9-go stycznia 2016 roku w Social Center.
Przyjęcie jest tylko i wyłącznie dla osób dorosłych, którzy ukończyli 18 lat. Prosimy o wypełnienie poniższej formy i wyrzucenie do koszyka wraz z niedzielną kolektą do 3-go stycznia
2016.
Nazwisko _________________________________________
Małżonka (k) _______________________________________
Posługa ___________________________________________
Telefon________________________________________

20 grudnia 2015
Boże Narodzenie 2015 r.
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
„Życzymy Błogosławionych i
Wesołych Świąt”! Te słowa sprawiają,
że wszyscy przywołujemy na pamięć
radosne i wspaniałe spotkania rodzinne
przeżywane w atmosferze szczęścia,
smaczne i obfite potrawy, prezenty, zaśnieżony krajobraz, pasterkę i uroczyste
świętowanie w gronie naszej rodziny i przyjaciół!
Kiedy nasz Ojciec Święty Franciszek odwiedził Filadelfię,
aby uczestniczyć w światowym spotkaniu rodzin i podziękować za
"Dar Rodzin", przypomniał nam, że miłość Boga do ludzkości, była tak wielka, że posłał swego
Syna - nie do pałacu lub miasta, ale do rodziny. "Bóg posłał Go przez rodzinę. Mógł tego dokonać, ponieważ była
to rodzina, która miała naprawdę otwarte serce!"
Ojciec Święty powiedział: "Maryja nie mogła w
to uwierzyć! Pytała, jak to jest możliwe? Jednak, gdy anioł
jej to wszystko wyjaśnił, zgodziła się. Józef również znalazł się w zaskakującej sytuacji, i choć nie rozumiał tego,
jednak wszystko zaakceptował, ponieważ był posłuszny
woli Bożej. Maryja i Józef to rodzina, w której narodził
się Jezus!"
Papież Franciszek wyjaśnił również, że „Bóg z
radością daje swoją Miłość otwartym sercom. Jego największym pragnieniem jest, aby znaleźć i pukać do drzwi
takich rodzin, które się kochają, które są otwarte na przyjęcie swoich dzieci i pomagają im wzrastać i rozwijać
się”. Ojciec Święty modlił się, by Bóg "Dał rodzinom nadzieję i siłę do kroczenia naprzód oraz by zawsze troszczyły się one o siebie”. Dodał także: „Chrońmy rodzinę,
ponieważ w rodzinie jest nasza przyszłość i o nią dziś toczy się gra”! Papież Franciszek przypomniał nam, że
„Pełnię miłości Bóg ma w sobie, i to całe piękno, które ma
w sobie, przekazuje On rodzinie. Rodzina jest naprawdę
rodziną, gdy jest w stanie otworzyć swoje ramiona i przyjąć całą tę miłość”!
Wszystkie rodziny i przyjaciele parafii Matki Bożej Częstochowskiej, zapraszamy Was do jak najowocniejszego przeżycia wielkiego święta Bożego Narodzenia,
poprzez udział w liturgii, w Mszach św., które będą sprawowane w naszym pięknym kościele. Ośmielamy się również przypomnieć, że hojny Wasz prezent z okazji świąt
Bożego Narodzenia na rzecz parafii będzie bardzo mile
widziany! Zapraszamy, by skorzystać z załączonej wraz z
życzeniami na Boże Narodzenie koperty, w której możecie przekazać swoją ofiarę.
My, wasi duszpasterze będziemy modlić się, aby
święta Bożego Narodzenia były dla Was i waszych rodzin
błogosławione! Jesteśmy również bardzo wdzięczni Wam
za wasze modlitwy, miłość i za nieustające wsparcie finansowe naszej parafii.
Niech pokój i radość Chrystusa Dziecięcia zawsze
wypełnia wasze serca!
Z darem modlitwy i najlepszymi życzeniami,
Fr. Waldemar Wielądek CSsR
Fr. Marian Furca CSsR
Fr. Zbigniew Pieńkos CSsR

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
TV-TRWAM i Radio Maryja
Opłatek
na żywo w Internecie
w Rodzinie Radia Maryja
Mamy przyjemność poinformować że
Serdecznie zapraszamy Polonię na
został uruchomiony serwer tu w Chicago
tradycyjny Opłatek z udziałem Gości
dzięki któremu możemy oglądać telewizję TRWAM bez
z Radia Maryja z Torunia. Nasze
zacięć i przerw w Internecie używając komputera, tableta,
opłatkowe świętowanie odbędzie się:
czy smartphone. Wystarczy wejść na stronę:
2 stycznia 2016 r. - sobota - Południe Chicago, IL
www.radiomaryjachicago.org
Sala Bankietowa "Crystal Light", 8400 S. Cicero
Prasa Katolicka
Ave., Burbank, spotkanie o godz. 4:00 PM
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
3 stycznia 2016 r. - niedziela - Północ Chicago, IL
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Msza św. o godz. 10:30 AM w kościele św. StaniTygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam
sława.
bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w
Sala Bankietowa "Lone Tree Manor", 7730 N. MilPolsce także naszej Archidiecezji.
Czytając ten
waukee Ave., Niles, spotkanie o godz. 4:00 PM
tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”,
„Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie”
pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i
Kościoła.

Informacje i rezezwacja biletów
w Centrali Radia Maryja
tel. 773.385.8472.

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.

