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

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
July 31st, 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)
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

July 31, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 Happy Birthday to Walter Wazny (Sister Stella &
Family)
†John Kulaga
†Jacqueline Knapp (Friend)
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę M. Bożej
Częstochowskiej dla Charlie Ogrodny z
okazji 4-tych urodzin (Babcia)
†Ks. Stanisław Staniszewski i rodzice Kamila i
Tadeusz (Maria)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Edward Ptak w 11-tą rocz. śm. (Żona z Dziećmi)
†Roman Ptak (Rodzina)
12:30 Feligreses
4:00 Conversión espiritual para Eloy
August 1, Monday, Saint Alphonsus Liguori, Bishop and
Doctor of the Church
7:30 For Redemptorists
8:15 Por las bendiciones en su cumpleanos Maria Luisa
Rada (Hermano)
August 2, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †John Kulaga
8:15 Feligreses
August 3, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 Parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro
August 4, Thursday, Saint John Vianney, Priest
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
August 5, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
7:PM Polish Mass
August 6, Saturday, The Transfiguration of the Lord
8AM For the blessings of the “To Teach Who Christ Is”
campaign

1:00 Quinceañera: Brenda Guadalupe Lopez
3:00 Quinceañeras: Brenda Sanchez
5:00 †Walter Sosinski(Joan)
†Clara Zima (Frances Zima)
†Gloria Salvino (Marianne)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

If you wish to request a mass for a deceased
member or a blessing or to ask for the health of
a loved 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, August 6
5:00 PM Sharon Wisnieski-Wente
6:30 PM Maria Różańska, Felicja Jazebowicz
Sunday, August 7
8:30
Michele Cison-Carlson, Barbara Kulaga
10:30
Waldek Lipka, Jarek Szyszlak
12:30
Linda Ramírez, Roberto Pasillas, Hugo Arellano
4:00
Rosalina Martínez, Rene Aviña, Mary Rodríguez
Eucharistic Minister
Saturday, August 6
5:00 PM Jean Wojdula-Yunker
6:30
Adam Orszluk
Sunday, August 7
8:30
Christine Zaragoza, Ann Twomey, Denise
Yunker
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski, Waldemar Lipka
12:30
Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Javier Hernández, Juana Salas
4:00
Martin Martínez, Anastacia Gonzalez,, Humberto Téllez

We welcome in Batism:
Maria Jose Vazquez Duarte
Eternal rest………………
†Francisca Ruiz
†Michael Bergmann
May God Who called you, take you home!

There is a promise of marriage between
II. Brandy J. Joseph and Monica L. Tursky

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, July 24, 2016

Dear Parishioners, this year we are again
planning a two-day Festival for the St.
Mary of Czestochowa Feast Day, on Saturday August 20 and Sunday, August 21st.
We would appreciate any donations of the
following items:

Many thanks to
those of you who
have contributed
to St. Mary of
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are essential
to our ministry,
and we are
grateful.

Jul. 23
Jul. 24

5:00 PM

$493.00

6:30 PM

$198.00

8:30 AM

$868.00

10:30 AM $1,563.00
12:30 PM $1,616.00
4:00 PM

$551.00
$5,289.00

Paper 6” cake plates
Foam coffee cups 9 or 10 oz.
Sodas—coke, 7-up & diet
Napkins
Plastic forks

Food Sale on July 31st, and
August 7th.
Donate flowers for Sunday services
We welcome donations of flowers to
beautify the church’s altar on Sundays.
People may donate flowers to celebrate
weddings, births, and anniversaries, to
honor friends and family, to memorialize those who have moved on--for any
reason at all. However, we kindly ask
that if you do bring flowers that they
are natural and not artificial.

Our early bird drawings will be taking place on August 7 after
the 8:30 a.m., 10:30 a.m., and 12:30 p.m Masses. Hence, if you
have already sold the entire raffle booklet you may qualify for
the early drawings. You may bring raffle book and its cover to
the rectory during this week or bring it directly to the sacristy
before each of the above Masses, to still be able to participate
in the early drawings.

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection July 9 & 10…………………$210.00
Goal: $193,596
Deficit: $107,787
Donations: $85,809
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
Lottie Fik
Angela “Angie” Galvan
Josephine Gadzinski
Alma Guzman
Trinidad Hernandez
Theresa Jobin
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Nicholas Moskos
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
Joann Wojdula Scamerhorn
Brenda Wojkovich
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Paul Zaragoza

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
Eighteenth Sunday in Ordinary Time
Luke 12:13-21

A person's life does not consist of possessions.
Background on the Gospel Reading
In Chapter 12 of Luke's Gospel, Jesus
instructs his disciples and the crowd on
how to be ready for the coming judgment. A crowd of many
thousands has gathered to hear Jesus. At first he speaks only to
the disciples, reminding them that it is not persecution they
should fear but the judgment that is coming for all who do not
acknowledge the Son of Man. Suddenly a man in the crowd
shouts out to Jesus, “Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.” He seems to have grown tired of Jesus
speaking only to the disciples. Jesus offers the man no help.
Instead he uses the question to teach what, in light of the coming judgment, life really consist of.
Jesus tells the crowd a parable. A rich man's lands
have yielded more crops than expected. His response is not to
consider how he might share all the extra food with others but
to wonder how he can possibly store it all. He has what he
thinks is a brilliant idea: to tear down his present barns and
build larger ones. Then he will have many things stored up for
years of eating, drinking, and making merry.
“You fool” is God's response to this man because that
very night his life will be taken away. To whom will everything
belong then, God asks. The rich man's world is small, just him
and his possessions, and now he learns that he is to lose his life.
What good are his possessions now? Jesus states the moral of
the story. This is how it will be for everyone who stores up
treasure for himself or herself but is not rich in what matters to
God.
Centuries later St. Gregory the Great taught that when
we care for the needs of the poor, we are giving them what is
theirs, not ours. We are not just performing works of mercy; we
are paying a debt of justice. Life does not consist in possessions
but in sharing what we possess with others. The goods of the
earth have been given to everyone.
The Transfiguration of The Lord
Luke 9:28–36

Jesus is transfigured on the mountain in
the presence of Peter, James, and John.
Background on the Gospel Reading
On August 6, our liturgy invites us to
celebrate the feast of the Transfiguration
of the Lord. Our Gospel for this liturgy in Cycle C is the same
as the Gospel proclaimed on the second Sunday of Lent. Recall
that on the second Sunday of Lent in each Lectionary cycle the
Gospel reading proclaims the story of Jesus' Transfiguration,
each time from a different Gospel. This feast calls to our attention the importance of this event in Jesus' life, further affirmed
by its report in each of the Synoptic Gospels: Matthew, Mark,
and Luke.
In Cycle C, our Gospel for this day is taken from the
Gospel of Luke. The context for Luke's Transfiguration story is
similar to that found in both Matthew's and Mark's Gospel. The
Transfiguration occurs after Peter's confession that Jesus is the
Messiah and Jesus' prediction about his passion. In each of
these Gospels, a discussion of the cost of discipleship follows
the Transfiguration.

July 31, 2016
In each Gospel, Jesus takes three of his disciples—
Peter, James, and John—to a high mountain. While they are
there, Elijah and Moses appear with Jesus. In Matthew's and
Mark's Gospel, there is reference to a conversation among Jesus, Elijah, and Moses, but only Luke's Gospel includes the
detail that this conversation is about what Jesus will accomplish
in Jerusalem.
Elijah and Moses are both significant figures in the
history of Israel. Moses led the Israelites from slavery in Egypt
and received from Yahweh the Ten Commandments. Appearing
with Jesus at his Transfiguration, Moses represents the Law,
which guides the lives of the Jewish people. Elijah is remembered as one of the most important prophets of Israel who
helped the Israelites stay faithful to Yahweh. Some believe that
Elijah's return would signal the coming of the Messiah for the
Jewish people. This belief is evidenced in the question posed by
Jesus' disciples after they have witnessed the Transfiguration.
The appearance of these two important figures from Israel's
history indicates Jesus' continuity with the Law and the prophets. They also reveal that Jesus is the fulfillment of all that was
promised to the people of Israel.
Upon seeing Jesus with Elijah and Moses and having
witnessed his Transfiguration, Peter offered to construct three
tents for them. Luke's Gospel reports that Peter's offer was
made in confusion. As if in reply to Peter's confusion, a voice
from heaven spoke, affirming Jesus as God's Son and commanding the disciples to obey him. This voice from heaven
recalls the voice that was heard at Jesus' baptism.
In his Transfiguration, we see an anticipation of the
glory of Jesus' Resurrection. In each of the reports of the Transfiguration, Jesus instructed the disciples to keep secret what
they had seen until after the Son of Man had risen from the
dead. The disciples' confusion continued as they wondered
what Jesus meant by “rising from the dead.” Until they also
witness his passion and death, the disciples cannot possibly
understand Jesus' Transfiguration. We, however, have the benefit of hindsight. In our hearing of it, we see in this event an anticipation of Jesus' Resurrection, a foreshadowing of Christ's
glory in heaven, and the promise of our own resurrection.

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following
dates:
______August 20th
______August 21th
NAME: ___________________________________
ADDRESS: _______________________________
_________________________________________
PHONE NUMBER __________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory of-

fice.)

Anuncios Parroquiales

31 de Julio de 2016

XVlll Domingo del Tiempo Ordinario

"Lo que has acumulado, ¿de quién
será?"
Uno de entre la gente dijo a Jesús:
Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia.
Jesús le contestó: Amigo, ¿quién
me ha puesto sobre vosotros como
juez o partidor?
También dijo: Guardaos de toda avaricia, porque la vida no
depende de poseer muchas cosas.
Y entonces les contó esta parábola: Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar:
“¿Qué haré? ¡No tengo en donde guardar mi cosecha!” Y se
dijo: “Ya sé qué voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde guardar toda mi cosecha y mis bienes. Luego me diré: Amigo, ya tienes muchos bienes guardados
para muchos años; descansa, come, bebe y alégrate.” Pero Dios
le dijo: “Necio, vas a morir esta misma noche; ¿para quién será
lo que tienes guardado?” Eso le pasa al hombre que acumula
riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios.
LUCAS 12, 13– 21

1 de Agosto
San Alfonso de Liguori
San Alfonso nace en Marianella, cerca
de Nápoles, el 27 de septiembre de
1696. Primogénito de una familia más
bien grande, perteneciente a la nobleza napolitana, recibe una sólida formación, estudia lenguas clásicas y
modernas, pintura y música. Terminados sus estudios universitarios obtiene
el doctorado en ambos derechos y
comienza a ejercer en el campo del derecho. En 1723, tras un
largo camino de discernimiento, abandona la carrera del derecho y, a pesar de la fuerte oposición del padre, se hace seminarista. Se ordena sacerdote el 21 de diciembre de 1726 cuando
contaba 30 años. En 1729, Alfonso deja su casa natal y se establece en el Colegio de los Chinos, de Nápoles. Allí se inicia
su experiencia misionera en el interior del Reino de Nápoles
donde encuentra gente aún mucho más pobre y abandonada
que todos aquellos niños que deambulaban sin rumbo fijo por
las calles de Nápoles. El 9 de noviembre de 1732, Alfonso
funda la Congregación del Santísimo Redentor, popularmente
conocida como "Los Redentoristas", a fin de seguir el ejemplo
de Jesucristo y anunciar la Buena Nueva a los pobres y a los
más abandonados. A partir de entonces se dedicaría enteramente a esta nueva misión. Alfonso es amante de la belleza:
músico, pintor, poeta y escritor. Pone toda su creatividad artística y literaria al servicio de la misión, cosa que exige a cuantos se incorporan a la Congregación. Escribe 111 obras sobre
espiritualidad y teología. Las 21.500 ediciones y traducciones
de sus obras a 72 lenguas distintas demuestran ampliamente
que san Alfonso está entre los autores más leídos. La mayor
contribución que Alfonso presta a la Iglesia se hace, sin embargo, en el campo de la teología moral con su obra ”Teología
Moral.”En 1762, a la edad de 66 años, Alfonso fue consagrado
obispo de Santa Ágata dei Goti a pesar de oponerse vivamente

a su nombramiento por sentirse demasiado viejo y enfermo
como para dedicarse adecuadamente a su diócesis. En 1775 se
le acepta la renuncia y se retira a la comunidad redentorista de
Pagani donde muere el 1 de agosto de 1787. Es canonizado en
1831, proclamado Doctor de la Iglesia en 1871 y declarado
Patrón de Confesores y Moralistas en 1950.
Los Misioneros Redentoristas están trabajando en nuestra parroquia desde el 1 de Julio de 2003. Por favor visite la pagina
de web: www.cssr.com para obtener mas información.
Invitamos a todos nuestros feligreses a que consideren donar flores naturales para la altar de la iglesia.
Las flores no tan solo harán lucir a nuestra iglesia
mas bella, pero también pueden servir para conmemorar a un ser querido o alguna ocasión especial.

Les recordamos que la venta de comida es este domingo,
31 de julio, y esperamos contar con su apoyo como en otras

ocasiones. También, el sorteo por adelantado se estará realizando el 7 de agosto después de las Misas de 8:30 a.m, 10:30a.m, y
12:30 p.m., para poder calificar se necesita que
haya vendido todos los boletos, y haber entregado
el talonario junto con el pago a la rectoría antes
del viernes , 5 de agosto, o directamente en la
sacristía antes de las Misas previamente mencionadas. El nombre de los ganadores será publicado
en el próximo boletín.

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a
Cristo y a la parroquia ayudándonos en la Kermés, por favor
llenen este formulario y pongan lo en la colecta dominical.
Gracias
______20 de Agosto
______21 de Agosto
Nombre _____________________________________
Domicilio
____________________________________________
Teléfono ____________________________________

Ogłoszenia Parafialne
XVIII Niedziela Zwykła
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu
bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą
nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko],
życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im
przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam
gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje
spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i
moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł
do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od
ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje
się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty
przed Bogiem.
Łk 12,13-21
Jezus czeka na Ciebie w naszym kościele w każdą środę od 8.30AM do 7.00PM
Adoracja Pana Jezusa poza Mszą Świętą
jest wspaniałą formą spotkania z Bogiem, obecnym rzeczywiście, realnie,
substancjalnie pod postacią Chleba.
Ten sposób obecności Pana jest zupełnie
inny niż sposób Jego obecności w braciach czy siostrach, w zgromadzeniu
liturgicznym, w czasie czytania Pisma
Świętego. We wszystkich tych sytuacjach obecny jest Pan Jezus, jednakże
sposób Jego obecności jest różnorodny.
Święta Hostia jest rzeczywiście uprzywilejowanym sposobem obecności Pana.

Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696
roku w Marianella, w pobliżu Neapolu. Był
pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej szlachty. Otrzymał solidną formację, studiował języki klasyczne i nowożytne, zajmował się malarstwem i muzyką.
Skomponował Dialog duszy z cierpiącym
Chrystusem, oraz znaną dziś w całych Włoszech kolędę: „Tu scendi dalle stelle” (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich), a także wiele innych pieśni dla ludu. Uniwersyteckie
studia kończy doktoratem obojga praw i rozpoczyna karierę
adwokacką.
W roku 1723, po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca
karierę adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca, wstępuje
do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędza z
bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. Zakłada „Kaplice wieczorne”, organizowane i uczęszczane
przez tę właśnie młodzież. Gdy umierał, działały 72 takie kaplice, z ponad 10 tysiącami członków.
W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w
Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego
misjonarskie doświadczenie w granicach Królestwa Neapolitańskiego, gdzie spotyka ludzi o wiele biedniejszych i jeszcze bardziej opuszczonych, niż opuszczone dzieci, wałęsające się bez
celu po ulicach Neapolu.

31 lipca 2016
9 listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić
Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Od tego
momentu całkowicie poświęca się swojej nowej misji.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i
pisarzem. Wszystkie swoje twórcze zdolności w dziedzinie
literackiej i artystycznej wykorzystuje na służbę misji i tego
wymaga też od wstępujących do Zgromadzenia. Napisał 111
dzieł z dziedziny duchowości i teologii. 21.500 wydań jego
dzieł oraz ich tłumaczenia na 72 języki świadczą dobitnie, że
Alfons należy do najbardziej poczytnych autorów. Najbardziej
znane jego dzieła to: O wielkim środku modlitwy, O umiłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennym, Uwielbienia Maryi, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Praktykowanie modlitwy. Miłość, zjednoczenie z Chrystusem oraz duszpasterskie
zaangażowanie Alfonsa sprawiają, że jest on jednym z największych mistrzów życia wewnętrznego.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest
jego Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi
na konkretne potrzeby wiernych, jego codziennego kontaktu ze
zwyczajnymi sprawami wiernych. To, co pisał jest przeciwieństwem bezdusznego legalizmu, którym była przeniknięta
współczesna mu teologia. Alfons odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit sprawujących władzę, skrajny rygoryzm, który według niego zamyka drogę do Ewangelii. Jego
zdaniem „podobnego rygoru nigdy nie nauczał, ani nie praktykował Kościół”. Alfons podejmuje teologiczną refleksję o wielkości i godności ludzkiej osoby, o moralnym sumieniu, o ewangelicznym miłosierdziu.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata dei Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej godności, ze względu na swój podeszły wiek i słabe
zdrowie, które przeszkadzały mu podjąć tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku 1775 jego zrzeczenie się urzędu zostaje
przyjęte i Alfons wraca do klasztoru w Pagani, gdzie umiera 1
sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku 1871, a Patronem Spowiedników i Moralistów w roku 1950.
Redemptoryści od 1 lipca 2003 roku pracują w naszej parafii
Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero.
Odwiedź tę stronę: www.cssr.com lub www.redemptor.pl

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz kolejny chcemy zorganizować karnawał parafialny.
W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o
wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną
kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______20 sierpnia
______21 sierpnia
Nazwisko ______________________________________
Adres __________________________________________
_______________________________________________
Telefon ________________________________________

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Loteria Parafialna
Książeczki z losami są do nabycia w biurze parafialnym (708-652-0948 ext.20). Nagrody to: 1—$2000,
2—$1000, 3—$500, 4—$500, 5—$250. Kupony
można nabyć osobiście lub wyślemy Ci je pocztą.
Cena każdego losu $5. Koszt książeczki wynosi
$100. Wypełnij lewy odcinek każdego kuponu. Zatrzymaj dla
siebie prawy odcinek kuponu. Włóż kupon z Twoim imieniem
wraz z czekiem lub gotówką do koperty. Czeki powinny być wystawione na St. Mary of Czestochowa Parish. Tak przygotowane
koperty możesz wysłać pocztą albo wrzucić do koszyka na tacę
lub też dostarczyć osobiście do biura parafialnego. Ponadto
odbędą się losowania specjalne dnia 7 sierpnia dla osób, które
sprzedadzą całą książeczkę z 20 kuponami i odeślą ją wraz z
okładką przed datą losowania. W losowaniu biorą tylko udział
odesłane okładki z imionami i nazwiskami, nagroda $100.00.
Losowanie głównych nagród będzie miało miejsce na 30 ulicy
obok naszej szkoły w dniu 21 sierpnia 2016 około godziny
8:00pm.

Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Odwiedziny chorych jak zwykle od godz. 9-tej rano.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz.
7:00 wieczorem.
Potrzebujemy następujących rzeczy na
nasz Odpust Parafialny: talerze papierowe
6”, kupki do kawy 9 i 10 oz, napoje gazowane coca-cola, pepsi, 7-up, diet i woda,
plastykowe noże, widelce i łyżeczki
Jedzenie Meksykańskie
W tą niedziele 31 lipca będziemy mieli okazję aby
dobrze zjeść i w ten sposób wesprzeć naszą parafię
następne jedzenie:7 sierpnia 2016 r.
Bóg zapłać Wszystkim!

Żywe Kwiaty do Kościoła
Jeśli ktoś chciałby zamówić kwiaty
(2 kosze) w kwiaciarni do głównego
ołtarza to będzie to mile widziane.

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.

