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

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time
September 18th, 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

September 18, Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Irena Glowacki (Sophie & Fam Walkowiak)
†Cassimir Kras (Harriet)
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Victorii Marii
O Dary Ducha św., zdrowie i Boże bł. oraz opiekę
Matki Bożej Częstochowskiej dla Ewelinki,
Dawidka i Stasia (Od dziadków)
†Ks. Stanisław Staniszewski i rodzice Kamila i
Tadeusz (Maria)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Władysław Kwak w 14 rocz. śm. (Od córki Krysi)
†Stanisława Dworkowska (Rodzina)
†Gerald i Janet Rasmussen (Helena)
†Michalina i Jan Słowakiewicz (Helena)
†Helena i Jan Klocek (Helena)
†Włdysław i Józefa Klocek (Helena)
†Michalina i Antoni Szopiński (Helena)
†Michalina i Józef Liput (Helena)
12:30 Precentacion de 3 anos de la nina Carolina Tellez
(Padres Magdalena Paliwoda & Ismael
Tellez)
†Francisco Arriaga, eterno descanso (Familia)
†Jesús Martínez, eterno descanso (Familia)
†Aylin Tapia, 1er aniversario luctuoso (Padres)
4:00 †Carlos Palacios, 1er aniversario luctuoso
(Familia)
†Miguel Avilez Yáñez, 2nd aniversario luctuoso
(Esposa e hijos)
September 19, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Frank Gawie
8:15 Por los feligreses
September 20, Tuesday, Saint Andrew kim Tea-gon,
Priest, and Paul Chong Ha-sang, and
companions, Martyrs
7:30 Parishioners
8:15 Por los feligreses
September 21, Wednesday, Saint Matthew, Apostle and
Evangelist
8:00 †Steven Zaremba (Daughter)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00PM CDO
7:45PM Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro

September 22, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 ††Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en le libro de las
memorias
September 23, Friday, Saints Pius of Pietrelcina, Priest
7:30 Bendicion B-Day Francisco Barba (Mama)
8:15 Por los feligreses
September 24, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00 Wedding: Jakub Stanek & Beata Anna Chramiec
1:00 Wedding: Robert Tarka & Maria Findura
5:00 Parishioners
6:30 W intencji próśb i podziękowań. Które wpłynęły na
Nieustanną Nowennę
Lector Schedule
Saturday, September 24
5:00
Gladis Trigueros, Marie Jarding
6:30
Maria Rozanska, Adriana Ratulowski
Sunday, September 25
8:30
John Kociolko
10:30
Danuta Landt, Jarek Sztszlak
12:30
Juan Rodriguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00
Humberto Tellez, Lourdes Gonzalez, Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, September 24
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30
Adam Orszulak
Sunday, September 25
8:30
Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson, Ma.
Carmen Castaneda
10:30
Jan Rozanski, Waldemar Lipka
12:30
Javier y Linda Hernandez, Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00
Rosalina Martinez, Antonio y Angeles Abundis

There is a promise of marriage
between
III. Jacek Turza & Alicja Poczatek
III. Fabian Monroy & Lorena Vera
III. Walberto Galarza Jr. & Nicole Marie
Chlada
II.
II.Robert Tarka & Maria Findura
I. Dariusz Jan Miernicki & Anna Katarzyna
Miernicki
I. Michael Kazada & Jenifer Colanto
Eternal rest………………
†Frances Zima
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 11, 2016

The next CCD Class will be on September 24,
from 8:00—10:00 a.m. Please arrive on time.
Also, the first class of this year for the
parents will be held on Saturday, September 24
from 8:00—10:00 a.m.

“The Hands of God’s Mercy”
Today we wish to recognize those who not only support our parish, but also have made a gift or pledge to the
2016 Annual Catholic Appeal of the Archdiocese of Chicago. On behalf of those who will be served by your contributions, thank you to all who have already completed their
pledge payments, as well as those who are still making payments.
For those of you who have not had an opportunity to
make a pledge or a gift this year, but wish to support the
ministries and services funded by the Annual Catholic Appeal, please contact Karen Whitehead at (312) 534-7461 or
at kwhitehead@archchicago.org. Remember that when our
parish exceeds its goal, any additional funds received are
returned for use in our parish.
When each of our individual gifts are combined with
the gifts of thousands of other parishioners throughout the
Archdiocese, each contributor makes a very real difference
in the ability of the Archdiocese to provide ministries and
services. Thank you again for your support.

Sep. 10

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.

Sep. 11

Children Matter Network
Archdiocese of Chicago
www.childrenmatternetwork.org/
Circle of Parents
www.circleofparents.org

Office for the Protection of Children & Youth
312/534-5254
www.archchicago.org/departments/protection/
protection.shtm

$495.00

6:30 PM

$108.00

8:30 AM

$958.00

10:30 AM $1,351.00
12:30 PM $1,001.00
4:00 PM

$651.00
$4,564.00

1 Timothy 3:13

For those who have served well as deacons obtain for
themselves a high standing and great confidence in
the faith that is in Christ Jesus.
PARKING LOT CAMPAIGN
Collection September 3 & 4, 2016………$332.00
Goal: $193,596
Deficit: $106.572
Donations: $87,024

Resources for Parents & Guardians
No one said parenting was easy or that you had
to be perfect. We invite you to visit Children Matter Network and Circle of Parents for resources for
parents and guardians.

5:00 PM

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
Brenda Wojkovich
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Paul Zaragoza
Ivonne Heremza
Lorraine Grabka

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
Twenty-Fifth Sunday in Ordinary
Time
Luke 16:1-13 (shorter form, Luke
16:10-13)

Jesus tells a parable about a dishonest steward who is commended
for his prudence; one cannot serve
both God and money.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel sounds puzzling to contemporary readers, but it
can be made less so by considering the economic system which
stands behind the parable. A steward is dismissed because he is
squandering his master's property. He is called dishonest because he is not serving the interests of the rich man, his employer. In response the steward, in an attempt to ensure favor for
himself among the rich man's debtors, brokers repayment of the
rich man's loans by foregoing the interest and fees that had been
levied to line the steward's pockets. It is this action, in which the
steward puts aside his greed and takes the longer perspective in
order to enhance his security, which is commended by the rich
man.
The passage concludes with three morals for the listeners. The first exhorts the listener to be prudent about the use of
wealth. Like the steward in the parable, those who would follow
Jesus must put transitory affairs in proper perspective. Christians should handle the affairs of temporal life with an eye toward eternal life.
The second concerns trustworthiness. Those who can
be trusted in small things can also be trusted in great things. If
Christians handle money and other passing things responsibly,
then they can also be trusted with the affairs of the Kingdom of
God.
Finally, Jesus tells his listeners that no one can serve
two masters simultaneously. God must be put ahead of money.

September 18, 2016
Sacrament of Confirmation for Adults
Fall 2016
If you are 19 and older who have celebrated the
sacraments of Baptism and Eucharist are invited to participate in the program. Please register with the listed Contact Person. Additional dates will be added as they become available.
For additional information or questions contact
Javier Castillo at (312) 534-8032 or jacastillo@archchicago.org or Patricia Malinowski at (312)
534-8053 or pmalinowski@archchicago.org
Preparation Site

Dates/ Time/ Contact Info

St. Clement
642 W Deming Pl
Chicago, IL 60614

Mondays:, starting September 19,
from 7pm to 9pm. Contact:
Christina Bax 773-281-0371

Our Lady of Lourdes Wednesdays, starting September
School Bldg. 1st Floor 21, from 7pm-9pm. Contact:
4641 N. Ashland
Maria Erazo 773-275-2947
Chicago, IL 60640
(Spanish)
St. Norbert Parish
Tuesdays, starting October 4
1809 Walters Ave.
from 7pm-8:30pm. Contact
Northbrook, IL 60062 Francis Johnson 847-513-6702
(English)
Mary, Queen of Heaven
Dates TBA
5310 W. 24th St.
Contact Jose M. Cardenas
Cicero, IL 60804
708-863-6608
School Building
2nd Floor
(Español)
Our Lady of the Snows
Mondays, starting Sep4810 S. Leamington Ave.
tember 19. 7pm-9pm
Chicago, IL 60638
Contact Deacon Franco Foti
(Español)
773-582-2266
Queen of the Universe
Thursdays, starting
7114 S. Hamlin Ave.
September 29, 7pm-9pm
Chicago, IL 60629
Contact Iveth Sambonino
(English)
773-582-4662

We welcome in Baptism:
Ricardo Angel Flores
Alex Kwiecien
Amelia Jean Sarlo
Arely Giselle Suarez Zuñiga

Anuncios Parroquiales

18 de Septiembre de 2016

Registraciones Para Votar

XXV Domingo del Tiempo Ordinario

"No pueden servir a Dios y al dinero."

Evangelio
Dijo Jesús a sus discípulos: Un hombre rico tenía un administrador que fue acusado de malversación de bienes.
El amo le llamó y le dijo: “¿Qué es eso que me dicen de
ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque no puedes seguir
siendo mi administrador.” el administrador se puso a
pensar: “¿Qué haré ahora que el amo me deja sin empleo? No tengo fuerzas para cavar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna… Ah, ya sé que hacer para que
haya quienes me reciban en sus casas cuando me quede
sin trabajo.” Llamó entonces uno por uno a los que tenían alguna deuda con el amo, y preguntó al primero:
“¿Cuánto debes a mi amo?” le contestó: “Cien barriles
de aceite.” El administrador le dijo: “Aquí está tu recibo;
siéntate en seguida y apunta sólo cincuenta.” Después
preguntó a otro: “Y tú, ¿cuánto le debes?” Éste le contestó: “Cien medidas de trigo.” Le dijo: “Aquí está tu
recibo; apunta sólo ochenta.” El amo reconoció que
aquel administrador deshonesto había actuado con astucia. Y es que tratándose de sus propios negocios, los que
pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz.
Os aconsejo que uséis las riquezas de este mundo malo
para ganaros amigos, para que cuando esas riquezas se
acaben, haya quien os reciba en las viviendas eternas. el
que se porta honradamente en lo poco, también se porta
honradamente en lo mucho; y el que es deshonesto en lo
poco, también es deshonesto en lo mucho. De manera
que, si con las riquezas de este mundo malo no os portáis honradamente, ¿quién os confiará las verdaderas
riquezas? Y si no os portáis honradamente con lo ajeno,
¿quién os dará lo que os pertenece?
Ningún criado puede servir a dos amos, porque odiará a
uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al
otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
Lc 16, 1-13
Estimado Hermano/a
Te escribo esta carta para invitarte a vivir
una experiencia del Encuentro Personal
con Cristo Vivo.
RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
1 y 2 Octubre de 2016
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
Se necesita participar los dos días completos. De retiro
pueden participar todos los mayores de 15 años. No se
admiten los niños. Para los que necesitarían el servicio de
cuidado de niños se ofrecerá en el Salón de la Escuela
Makuch Hall.
Para más información favor de comunicarse a la oficina al
708-652-0948- ext.20.
P. Waldemar Wieladek, CSsR Párroco

Si usted ciudadano de los Estados
Unidos y no se ha registrado para
votar, lo invitamos a que se registre
para votar después de la Misas de
12:30 pm y 4:00 pm. en el Mackuch Hall de la escuela.
“Las Misericordiosas Manos de Dios”
Hoy queremos reconocer a aquellos que no
sólo apoyan a nuestra parroquia, sino que también
hicieron una promesa de donativo a la Campaña Católica Anual 2016 de la Arquidiócesis de Chicago. A
nombre de aquellos que recibirán ayuda gracias a sus
contribuciones, queremos agradecer a todos los que
ya completaron sus pagos de donativos, así como a
aquellos que todavía están haciendo sus pagos.
Para aquellos de ustedes que no han tenido la
oportunidad de hacer una promesa o un regalo este
año, pero que desean apoyar a los ministerios y servicios financiados por la Campaña Católica Anual,
por favor póngase en contacto con Karen Whitehead
al (312) 534-7461 o al correo kwhitehead@archchicago.org. Recuerde que cuando
nuestra parroquia supera su objetivo, todos los fondos adicionales recibidos son devueltos para ser utilizados en nuestra parroquia.
Al combinarse cada uno de nuestros donativos individuales con las contribuciones de miles de
feligreses de toda la Arquidiócesis, cada donador
hace una diferencia real en la capacidad de la Arquidiócesis para proporcionar ministerios y servicios.
Gracias de nuevo por tu apoyo.

Ogłoszenia Parafialne
XXV Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na
to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co
uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten
odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi
mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił
nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto
was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten
i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy,
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam
powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się
wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom
służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował;
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć
Bogu i mamonie.
Łk 16,1-13

18 września 2016 r.
Refleksja nad Ewangelią

Kto wie, czy nie ta właśnie Ewangelia zajmuje pierwsze
miejsce pod względem ilości nieporozumień i fałszywych interpretacji. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze, sama
przypowieść jest dość dwuznaczna i powołuje się na przykład
raczej nie do naśladowania; po drugie: w interpretacji na ogół nie
uwzględniamy, że jest to przypowieść, czyli rodzaj literacki wymagający specjalnych reguł rozszyfrowywania.
Przypowieść ma na celu przedstawienie pewnej ogólnej prawdy,
dotyczącej Królestwa Bożego, przy pomocy opowiadania o wydarzeniu, znanym z codziennego życia. I dlatego w przypowieści
należy się koncentrować na wnioskach, jakie z fabuły wynikają dla
Królestwa Bożego. Wnioski te dotyczą jedynie prawd Bożych, a nie
samego wydarzenia. Kluczem do zrozumienia przypowieści, jest jej
główny temat oraz intencja, jaka przyświecała Autorowi. Dlatego
też dzisiejsza Ewangelia nie jest pochwałą cwaniactwa, lecz zachętą
do aktywności i przemyślności w sprawach zbawienia. Przecież tyle
czasu i energii potrafimy poświęcić różnym drugorzędnym
sprawom, często błahym. Tymczasem dla Królestwa Bożego, dla
wieczności, dla spraw Boga i zbawienia, dla wewnętrznego, duchowego pokoju, żal nam nieraz jednej minuty dziennie czy
godziny w tygodniu. Oczywiście ta mobilizacja do duchowego
wysiłku i życia, wcale nie ma oznaczać bierności i stagnacji w
sprawach tego świata. Wręcz przeciwnie: Jezus wzywa nas do
wierności powołaniu i zobowiązaniom codziennego życia. Wzywa
nas także do tego, aby pieniądze i środki materialne, zdobyte
uczciwym czy nawet mniej uczciwym sposobem, umieć wykorzystać dla dobrej sprawy, zaangażować na służbę dobra i
zbawienia. Jednakże o wiele ważniejsze jest uaktywnienie
dziedziny ducha. Żebyśmy tak chcieli znaleźć jakiś sprytny sposób
na skupioną i autentyczną modlitwę, byli bardziej pomysłowi w
pokonywaniu duchowego lenistwa!
Ks. Mariusz Pohl

Wspomnienie św. O. Pio

Argumenty ateistów wskazujące na nieistnienie Boga rozsypują się jak domek z kart w
konfrontacji z rzeczywistością Boga, która odsłania się nam w życiu świętych, kanonizowanych w
Kościele katolickim. I tak na przykład życie św. o.
Pio, jednego z największych mistyków i stygmatyków w historii Kościoła, było wyjątkowo czytelnym znakiem istnienia Boga. Tylko ludzie złej
woli, którzy przez swoją "nieprawość nakładają
prawdzie pęta" (Rz 1, 18), tak oczywiste znaki lekceważą lub odrzucają. 23 kwietnia 2008 r. w San Giovanni Rotondo ciało św. o. Pio
zostało wystawione na widok publiczny, po blisko 40 latach od jego
śmierci 23 września 1968 r. Ciało jest nienaruszone. Dzięki wstawiennictwu św. o. Pio również dzisiaj dokonują się spektakularne
nawrócenia najbardziej zatwardziałych ateistów oraz cudowne
uzdrowienia. Trzeba w tym miejscu przytoczyć choćby jeden spośród wielu cudów, które dokonały się dzięki wstawiennictwu św. o.
Pio. Świat nauki zadziwia mianowicie niesamowity fakt, że urodzona bez źrenic w 1939 r. Włoszka Gemma di Giorgi w roku 1947 r.
odzyskała zdolność perfekcyjnego widzenia, po przyjęciu Komunii
św. z rąk o. Pio. Kobieta ta jednak w dalszym ciągu nie ma źrenic, a
mimo to doskonale widzi, wbrew wszelkim prawom fizyki. Dostępne są szczegółowe badania naukowe tego niebywałego, ciągle trwającego cudu. Istnieje wiele udokumentowanych faktów, że w czasie
swego ziemskiego życia, dzięki darowi bilokacji, o. Pio przemieszczał się w miejsca odległe o setki lub tysiące kilometrów, aby nieść
duchową pomoc potrzebującym. Potrafił czytać w sumieniach i znał
szczegóły z życia zupełnie obcych mu ludzi. Miał także dar spotykania się z duszami cierpiącymi w czyśćcu. W codziennych stanach
mistycznych spotykał Jezusa, Matkę Bożą oraz świętych. Równocześnie codziennie zmagał się z nienawiścią i brutalnymi atakami złych
duchów. Wspomnienie liturgiczne O. Pio z Pietrelciny przypada 23
września. Polecajmy nasze różne trudne sprawy przez wstawiennictwo tego wielkiego świętego.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Św. Mateusz Ewangelista
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było
pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret.
Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz
towarów. W Palestynie pogardzano celnikami właśnie z
tego powodu, że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich
pracę rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. Celnicy
słynęli również z żądzy zysku, nieuczciwie czerpali korzyści
z zajmowanego stanowiska. Uważano ich za grzeszników i pogan. Przebywający wśród celników stawał się nieczysty i musiał poddawać się przepisowym
obmyciom. Z tego środowiska wywodził się Mateusz. Wydaje się, że był nawet
kierownikiem i naczelnikiem celników w Galilei.
Chociaż celnicy tak często są w Ewangelii nazywani grzesznikami
to jednak Pan Jezus odnosił się do nich życzliwie: odwiedzał ich (Łk 19, 9-10;
Mt 9, 10-11), nawet z nimi jadał, a jednego z nich uczynił bohaterem jednej
przypowieści (Łk 18, 9-14). Nie zachęcał jednak do łupienia innych. Jego delikatność i miłosierdzie raczej pobudzały celników do umiaru i nawrócenia. Kiedy
Żydzi postawili mu wprost zarzut: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z
celnikami i grzesznikami?" - Chrystus wypowiedział znamienne słowa: "Nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają... Bo nie przyszedłem
powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników". Słowa te przekazał w swojej
Ewangelii właśnie św. Mateusz (Mt 9, 12-13).

TEN,KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIE MODLI!
Jeśli potrafisz i lubisz śpiewać to zapraszamy
Cię do naszego parafialnego chóru! Próby
odbywają się w każdy czwartek o
godz.7:00P.M.
Zapraszamy również naszych najmłodszych
do chórku dziecięcego, który ma zajęcia UWAGA! w Niedzielę o 9:45A.M. Drodzy Rodzice! Zadzwońcie do naszego organisty Witolda Sochy na # (708)299-8816.
OCZEKUJEMY!!!
TV-TRWAM i Radio Maryja
na żywo w Internecie
Przypominamy, że został uruchomiony
serwer tu w Chicago dzięki któremu
możemy oglądać telewizję TRWAM bez zacięć i przerw w
Internecie używając komputera, tableta, czy
smartphona. Wystarczy wejść na stronę:
www.radiomaryjachicago.org. Na stronie głównej
znajdziemy ikonki, na które klikając możemy
oglądać TV TRWAM lub słuchać Radio Maryja.

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.

