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 Easter
April 17th, 2016
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)

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

Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail: scenter@stmaryofczestochowa.org

Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

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.

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)

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
8:15

April 17, Fourth Sunday of Easter
8:30 For the health and speedy recovery of Theresa
Gobin (sister Stella Wazny)
†Frank J. Kabat (Sister Magdalena Kabat)
†Ann Grodek (Wojdula & Yunker family)
†Eleanore Skora (Tom and Kathy)
†Diana Madurzak (St. Mary’s Choir)
10:30 O Boże bł. i zdrowie dla Magdy w 40-tą rocz.
urodzin (Sylwester)
O zdrowie i Boże bł. dla Zofii Bystrek (Mąż z
Dziećmi)
†Roman i Edward Ptak (Rodzina)
†Stanisław Zaguła (Siostra Danuta z Rodziną)
†Józef i Stefania Kołpa
†Stanisław Szczepaniak i Rodziców Jan i Karolina
oraz Józef Chmiel i Andrzej Szczepaniak
(Wiktoria)
†Stanisław Nowak w 23-cią rocz. śm. (Córka z
Rodziną)
†Ks. Stanisław Staniszewski
†Władysława Banachowska w 35-ą rocz. śm. (Syn z
Rodziną)
12:30 Bendición especial para el grupo de jóvenes
“Amigos de Cristo” en su 9° aniversario.
†Pedro Juan, 11° aniversario luctuoso (hija Paulina)
4:00 Por la sanación espiritual de Javier
Por la conversión espiritual de Eloy
Por la salud de Guillermina Terriquez Pérez (familia)
†Guillermina Gerardo, eterno descanso
April 18, Monday, Easter Weekday
7:30 †Helen Anczak (Pat Hubacek)
8:15 O zdrowie dla Ilony
April 19, Tuesday, Easter Weekday
7:30 Dziękczynna o Boże bł. dla Czesławy i jej rodziny
8:15 Por la salud de Aurora Mejia y familia (familia)
April 20, Wednesday, Easter Weekday
8:00 †John & Helen Kociolko (son)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de Oracion
7:50 Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro
April 21, Thursday, Saint Anselm, Bishop and Doctor of the
Church
7:30 †Albert G. Skrzypczak (Dorothy)

Por la salud de Feliciano Tipon (hija)

April 22, Friday, Easter Weekday
7:30 O zdrowie dla Wiesława Kania i o wieczne
zbawienie dla Stefana Kania
8:15 Pos los feligreses
April 23, Saturday, Saint George, Martyr; Saint Adalbert,
Bishop and Martyr
11AM Wedding: Danuta Zubek and Tadeusz Zubek
1:00 Wedding: Yazmin Pacheco and Jose Gonzalez
5:00 A special blessings for the 2016’s First Communion
Candidates
†Albert “George” Moskal (Dorothy)
†Steve Jesuit (family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

Lector Schedule
Saturday, April 23
5:00 PM Gladis Trigueros, Marie Jarding
Sunday, April 24
8:30
John Kociolko
10:30
Kasia Kowalska, Waldek Lipka
12:30
Juan Rodriguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00
Humberto Tellez, Lourdes Gonzalez, Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, April 23
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry napoletano
6:30
Adam Orszluk
Sunday, April 24
8:30
Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Maria Carmen Castaneda
10:30
Jan Rozanski, Waldemar Lipka
Jan Radomyski
12:30
Javier Hernandez, Linda Hernandez
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00
Rosalina Martinez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

We welcome in Baptism:
Natalia Zofia Wodziak
There is a promise of marriage
between
lll. Jose Sanchez & Geovanna Cuevas
lI. Tadeusz Zubek & Danuta Zubek (Walus)
lI. Jose Gonzalez & Yazmin Pacheco

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, April 10, 2016
April 9

Our next CCD class will be April 23,
2016 from 8-10 AM, please arrive on
time.
We also want to remind you that
there will be a rehearsal for the 2016 First Holy Communion’s candidates at 3:00 P.M. follow by the presentation
Mass at 5:00 P.M. on Saturday, April 23, 2016.

April 10

Mothers’ Day Intentions
May 8, 2016
The envelopes for Mothers’ Day intentions
are available at the entrances of the church.
You may fill it out with the name of all the
mothers you wish to remember and honor on
this day.

$457.00

6:30 PM

$114.00

8:30 AM

$1,033.00

10:30 AM

$1,385.00

12:30 PM

$1,445.00

4:00 PM

$742.00
$5,176.00

Confirmation Mass is April 25th, 2016 at 7:00 PM
To my fellow parishioners,
We are in need of more
servers to assist during funeral
Masses, the greatest need is for
Polish, and Spanish speaking servers. If you would like to volunteer your time to assist us,
please contact Mr. Ed Hennessy at (708) 430-9808.

5:00 PM

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 CAMPAIGN
Sunday, April 3……………………….$709.00
Goal: $193,596
Deficit: $110,006
Donations: $83,590
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Ray Bogacz
Helen Cison
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
Mary Ruiz
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
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

April 17, 2016

Fourth Sunday of Easter
John 10:27-30

Jesus describes his care for his
sheep.
Background
Reading

on

the

Gospel

The fourth Sunday of
Easter is also called Good Shepherd Sunday. In each of the three
lectionary cycles, the Gospel is
taken from the tenth chapter of
the Gospel of John. This chapter
of John's Gospel follows Jesus'
healing of the man born blind and the rejection of this
miracle by Jewish leaders who question Jesus' authority
to heal. Jesus responds to this challenge to his authority
by calling himself the Good Shepherd. He is criticizing
the Pharisees and other Jewish leaders. Already, the
Pharisees and other Jewish leaders are so angered that
they attempt to stone and arrest Jesus (see John 10:31
and 10:39). This controversy with the religious leaders
continues until Jesus' death.
Set in a moment of tension and conflict in John's
Gospel, today's Gospel reading is Jesus' answer to the
question, “Are you the Messiah?” Jesus responds by
saying, in essence, “If you have to ask, then you are not
one of my sheep.” Then Jesus asserts his unity with the
Father. At the conclusion of these words, John reports
that the Jews intend to stone Jesus for blasphemy, but he
escapes arrest.
We may be less familiar with the metaphors of
sheep and shepherd than those to whom Jesus spoke.
The image of Jesus as Good Shepherd and the community of followers as his sheep has endured over the centuries as a primary image in our faith tradition. Its power
to describe the relationship between Jesus and his followers transcends direct experience with sheep. The image speaks to us about the protection, security, and care
that shepherds represent for their sheep.
Today's Gospel speaks powerfully about the familiarity and intimacy between Jesus and his disciples,
expressed as recognizing and knowing another's voice.
Today's Gospel also speaks to the relationship between
Jesus and the Father. In the Gospel of John, Jesus identifies so closely with the Father that he tells us that they
are one—not just close, but actually one. To know Jesus
is to know the Father. Jesus doesn't just bring us closer
to the Father, Jesus puts us directly into contact with
God the Father, removing all distance between us. Our
relationship with Jesus is an invitation to share in the life
of God.

Saint Anselm
Feast day April 21
As a young boy in Aosta, Italy, Anselm
thought of being a priest. His father, angered by this desire, introduced his son to
court life. Anselm forgot about his vocation.
But in 1060, Anselm learned of Lanfranc,
the leader of monasticism in Normandy,
France. Anselm entered Lanfranc’s monastery at Bec. Three
years later, Anselm became a prior, or head, and began to publish his writings on the existence of God.
Anselm was unanimously elected abbot in 1070, when
Lanfranc was made bishop of Canterbury, England. When
Lanfranc died in 1089, the English clergy wanted Anselm as
their bishop. But Rufus, the son of William the Conqueror,
would not approve. For four years, there was no bishop of Canterbury. Then, Rufus suddenly became mortally ill. In fear of
hell, Rufus appointed Anselm archbishop of Canterbury.
Rufus recovered and fell into his former sins: taking
Church lands and attempting to appoint his own bishops.
Frightened over conflict between the archbishop and the king,
the bishops and priests abandoned Anselm. The king then exiled him. In exile, Anselm wrote treatises and took part in the
Council of Bari (1098). After the death of Rufus, Anselm returned to England. Henry I, brother of Rufus, was then the king.
Like his brother, Henry wanted to appoint bishops. Anselm
refused to accept his appointment from the king. Again Anselm
was exiled to Rome. Pope Paschal worked out a compromise
between the king and the bishop.
Until his death in 1109, Anselm remained in England,
defending the faith. Canterbury came to be recognized as the
major see in England. In 1720, Anselm was given the title Doctor of the Church and Father of Scholasticism because he analyzed and taught the truths of the faith by the aid of reason.

Credit: St. Anselm of Canterbury in an English glass window of 19th cent.

Saint George
Feast Day April 23
George is thought to have been a soldier in
the fourth century who courageously defended his faith and encouraged his fellow
Christians. For this, he suffered martyrdom
by beheading under Diocletian. He was a
popular saint in the East. By the sixth century St. George had become an ideal Christian knight, and the
legend of his slaying the dragon had become a familiar story.
George's fame spread to Europe, where stained glass windows
from the seventh and eighth centuries depicted this legend.
The story tells of a dragon that terrorized the land and
poisoned with its breath all who approached it. The dragon was
fed sheep and then human beings chosen by lot. The day the
king's daughter was to be served to the dragon, George came
along. He slew the dragon and was offered anything he wanted
for killing it. George refused any reward, but he made the king
promise to build churches, honor priests, and show compassion
to the poor. This act made George so popular that he came to
reflect all the ideals of Christian chivalry.
When the English king Richard I led his soldiers in the
Crusades, he placed his army under George's protection. In one
famous battle, the Christians were losing until, as the army
leaders later insisted, St. George rode forward and led the
troops to victory. From then on, George became the patron of
England. King Edward III founded an order of knights under
his patronage, and his feast was kept as a national festival.
Although the stories of St. George may be untrue, no
one can deny his real act of heroism: dying for Christ.

Anuncios Parroquiales
IV Domingo de Pascua
En aquel tiempo, dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y
yo las conozco y ellas me siguen, y
yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre y nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre,
que me las ha dado, supera a todos
y nadie puede arrebatarlas de la
mano de mi Padre. Yo y el Padre
somos uno.
J 10, 27-30
Queridos feligreses,
Estamos en gran necesidad de ujieres para las
misas de funerales en nuestra
parroquia en español. Si usted
desea brindar su ayuda por
favor de contactar al Sr. Ed Hennessy al 708-430-9808
CATECISMO
La próxima clase de catecismo será el día sábado,
23 de abril a las 8AM.
Les recordamos a los padres de familia, que los
niños a recibir el sacramento de Primera Comunión este
año, tendrán un ensayo el día sábado 23 de abril a las
3:00PM, después del ensaño se realizara la misa de presentación de los candidatos a confirmación.

Las Confirmaciones serán el día Lunes, 25 de abril a
las 7:00 P.M.
RETIRO JUVENIL 2016
“CRISTO ES MI DOCTOR
Y MI MEDICINA”

“Joven, eres la Riqueza, Esperanza y Dignidad de la
Iglesia”

-Papa Francisco-

AMIGOS DE CRISTO
St. Mary of Czestochowa
Te invita cordialmente que vivas una experiencia
inolvidable
Conociendo personalmente a Cristo Jesús Vivo
Conoce el verdadero Amor de Dios en una experiencia única y maravillosa.
La cita es
29 y 30 de Abril y 1 de Mayo de 2016
Viernes, Sábado y Domingo
en Makuch Hall, St. Mary of Czestochowa
Iniciando Viernes 7:00 p.m.

17 de Abril de 2016
Oración de protección de San Jorge
(23 de abril)
Andaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis
enemigos, teniendo pies, no me alcancen, teniendo manos no me atrapen, teniendo ojos no me vean y ni
con el pensamiento ellos puedan hacerme mal.
Armas de fuego mi cuerpo no alcanzarán, cuchillos y lanzas se quiebren sin mi cuerpo tocar, cuerdas y
corrientes se rompan sin mi cuerpo atar.
Jesucristo, me proteja y defienda con el poder de
su Santa y Divina gracia, Virgen de Nazaret, me cubra con
su manto sagrado y divino, protegiéndome en todos mis
dolores y aflicciones, y Dios, con su divina misericordia y
gran poder, sea mi defensor contra las maldades o persecuciones de mis enemigos Glorioso San Jorge, en nombre
de Dios, extiéndeme tu escudo y tus poderosas armas, defendiéndome con tu fuerza y con tu grandeza, y que debajo de tí, mis enemigos queden humildes y sumisos a Tí.
Así sea con el poder de Dios, de Jesús y del Divino Espíritu Santo
Amen
Domingo, 8 de mayo
Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de una manera especial, ofreciendo la Santa Masa por
ellas. Los sobres están disponibles en las diferentes entradas de la iglesia. Usted puede incluir el nombre de su mamá viva o fallecida y
poner sobre con la ofrenda a la canasta de la
colecta dominical.

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkanocna
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.
Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie
zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej
ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki
mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
J 10,27-30

Święty Wojciech,
biskup i męczennik, główny patron Polski—23 kwietnia
Święty Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej
rodzinie Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Jego
ojciec, Sławnik, był głową możnego rodu, spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła ze znakomitej rodziny, być może z Przemyślidów, którzy rządzili wówczas państwem czeskim. Wojciech był
przedostatnim z siedmiu synów Sławnika. W najstarszym rękopisie
jego imię brzmi Wojetech. Wedle pierwotnych planów ojca Wojciech
miał zostać rycerzem. Ostatecznie o jego przeznaczeniu do stanu
duchownego według biografów zdecydowała choroba. Rodzice zło-

17 kwietnia 2016
żyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu na służbę.
Nie można tego wykluczyć. Wydaje się jednak, że przyczyna była
inna: taki był po prostu zwyczaj w owych czasach, że gdy można
rodzina miała więcej synów czy córek, przeznaczała ich do stanu
duchownego na opatów, ksienie czy biskupów.
W 968 roku papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesarza Ottona I,
ustanowił w Magdeburgu metropolię jako biskupstwo misyjne dla
nawracania zachodnich Słowian. Pierwszym arcybiskupem tego
miasta został św. Adalbert (+ 981), który poprzednio był opatem
benedyktyńskim w Weissenburgu (Alzacja). Pod jego opiekę Wojciech został wysłany jako 16-letni młodzieniec w 972 roku. Na dworze metropolity kształcił się w szkole katedralnej, pod czujnym okiem
znanego uczonego, Otryka. Tu także przygotowywał się przez prawie 10 lat (972-981) do swoich przyszłych duchownych obowiązków.
Z wdzięczności dla metropolity przybrał sobie jego imię i jako Adalbert figuruje we wszystkich późniejszych dokumentach. Pod tym
imieniem jest znany i czczony w Europie.
Święty Wojciech Biografie wspominają, że do Wojciecha dołączył się
również później jego młodszy, przyrodni brat, Radzim. Mieli do dyspozycji własną służbę. Ojciec hojnie zaradzał wszystkim potrzebom
synów.
Wojciech był pierwszym biskupem narodowości czeskiej w Czechach.
Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, boso. Miał wtedy
zaledwie 27 lat. Jego hagiografowie są zgodni, że jego dobra biskupie nie były zbyt wielkie. Przeznaczał je na utrzymanie budynków i
sprzętu kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diecezjalnego,
na potrzeby własne, które były w tych wydatkach najmniejsze, i na
ubogich. W charakterze mnicha Wojciech przebywał w Rzymie w
latach 989-992 (w wieku 33-36 lat).
Bolesław Chrobry bardzo ucieszył się na wiadomość, że do Polski
ma przybyć biskup Wojciech. Słyszał o nim wiele od jego rodzonego
brata, Sobiebora, któremu wcześniej udzielił schronienia. Król chciał
zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć
pracy wśród pogan, powstała myśl nawrócenia Wieletów na zachodzie. Z powodu jednak trwającej tam wówczas wojny ostatecznie
urządzono wyprawę misyjną do Prus. Bolesław Chrobry dał Wojciechowi do osłony 30 wojów. Biskupowi towarzyszył tylko jego brat, bł.
Radzim, i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i
mógł służyć za tłumacza. Działo się to wczesną wiosną 997 roku.
Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierwszych klasztorów
benedyktyńskich na ziemiach polskich. Za swojego fundatora uważają Wojciecha opactwa w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy
(Tum).
Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił
Ewangelię tamtejszym Pomorzanom. Stąd udał się w dalszą drogę.
Aby nie nadawać swojej misji charakteru wyprawy wojennej, Wojciech oddalił żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył misjonarzy
i zaczął im złorzeczyć. Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem w
plecy, aż mu brewiarz wypadł z rąk. Kiedy Wojciech zorientował się,
że Prusy nie chcą nawrócenia, postanowił zakończyć misję powrotem do Polski. Prusowie poszli za nim. Miejsca męczeńskiej śmierci
nie udało się uczonym dotąd zidentyfikować. Mogło to być w okolicy
Elbląga lub Tękit (Tenkitten). 23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie
zbrojny tłum Prusów otoczył trzech misjonarzy: św. Wojciecha, bł.
Radzima i subdiakona Benedykta Boguszę. Ledwie skończyła się
odprawiana przez biskupa Wojciecha Msza św., rzucono się na nich
i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha, ubranego jeszcze w szaty

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
liturgiczne, i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło
mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. Przy martwym ciele
pozostawiono straż. W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat.
Wojciecha Po pewnym czasie wypuszczono na wolność bł. Radzima
i kapłana Benedykta ze skierowaną do króla Polski propozycją oddania ciała św. Wojciecha za odpowiednim okupem. Król Polski
sprowadził je najpierw do Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otto III na wiadomość o śmierci męczeńskiej przyjaciela
natychmiast zawiadomił o niej papieża z prośbą o kanonizację. Była
to pierwsza w dziejach Kościoła kanonizacja, ogłoszona przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Na żądanie papieża sporządzono najpierw żywot Wojciecha na podstawie zeznań
naocznych świadków: bł. Radzima i Benedykta. W oparciu o ten
żywot papież Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego ogłoszenia Wojciecha świętym. Dzień święta wyznaczył papież zgodnie ze zwyczajem na dzień jego śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony
św. Wojciech.
W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojcie-

cha w Gnieźnie. Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym
- została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Otto III
opuścił Polskę obdarowany relikwią ramienia św. Wojciecha. Jej
część umieścił w Akwizgranie, a część na wysepce Tybru w Rzymie,
w obu miejscach fundując kościoły pod wezwaniem św. Wojciecha.
Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko
ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest
jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest
też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne
drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha.
Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, również benedyktyn, biskup i przyszły męczennik, napisał około 1004 r. zachowany do dzisiaj "Żywot
św. Wojciecha".
W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

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.

