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-Sixth Sunday in Ordinary Time
September 25th, 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
8:15

September 25, Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the blessings and health of Stella Wazny on her
birthday (Wazny family)
†Irena Glowacki (Sophie & Fam Walkowiak)
†Sam Marcolini (Ray Bogacz)
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla kochanej mamy Heleny
Pudzisz w 80 rocznicę urodzin
O powrót do zdrowia dla Jana Kulak
O zdrowie i szczęśliwą podróż do Polski dla Wiesława
(Prosi Irena)
†Ks. Stanisław Staniszewski i rodzice Kamila i Tadeusz
(Maria)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Zofia i Andrzej Karpiel w rocz. śmierci (Córka z
rodziną)
†Jan Granat w 6 rocz. śmierci (Siostrzenica z rodziną)
†Bolesław Granat (Siostrzenica Krystyna Czopek z
rodziną)
†Edward i Roman Ptak
†Stanisław Kraus zmarły w Polsce (Od przyjaciół)
†Jacek Masłowski zmarły w Polsce (Od rodziny)
†Helena Małkowski (Od Ewy Staniszewskiej)
†Aniela Janik w 25 rocz. śmierci
12:30 En accion de gracias al. Sagrado Corazon de Jesus y
la Divina Misericordia (Maria Ruiz)
†Aylin Tapia, 1eraniversario luctuoso (Padres)
†Alfredo Ortiz, eterno descanso (Hija)
†Maria Guzmán de Lara (Maria Lara)
†José de la Cruz Rivas, 1er aniversario luctuoso (Hijo
Indalecio Rivas)
4:00 Por los feligrese
September 26, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Louise Balla (Family)
8:15 Por los feligreses
September 27, Tuesday, Saint Vincent de Paul, Priest
7:30 Parishioners
8:15 Por los feligreses
September 28, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †John Kulaga
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:PM CDO
7:45PM Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro
September 29, Thursday, Saint Michael, Gabriel and Raphael,
Archangels
7:30 Blessing for Celeste Barba B-Day (Mother)
8:15 †Por los feliigreses
September 30, Friday, Saint Jerome, Priest and Doctor of the
church
7:30 ††Holy Souls in the Book of Remembrance

†Por las almas inscritas en le libro de las memorias

October 1, Saturday, Saint Therese of the Child Jesus, Virgin
and Doctor of th Church
8:AM First Saturday
1:00 Wedding: Dariusz Jan Miernicki & Anna Katarzyna
Miernicki
3:00 Wedding: Michael Kazada & Jenifer Colanto
5:00 Thanksgiving for many blessings (Bernice Jesuit)
6:30 W int. próśb i podziękowań, które złożone zostały na
Nieustanną Nowennę

Lector Schedule
Saturday, October 1
5:00
Sharon Wisnieski-Wente
6:30
Anna Drumsta – Maria Różańska
Sunday, October 2
8:30
Michelle Cison-Carlson, Barbara Kulaga
10:30
Jarek Szyszlak – Alicja Krzak
12:30
Hugo Arellano, Roberto Pasillas, Linda Ramírez
4:00
Rene Aviña, Mary Rodríguez, Rosalina Martinez
Eucharistic Minister
Saturday, October 1
5:00
Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30
Adam Orszulak
Sunday, October 2
8:30
Christine Zaragoza, Ann Twomey, Denise
Yunker
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski, Jan Różański
12:30
Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Javier Hernández, Juana Salas
4:00
Martin Martínez, Anastacia Gonzalez, Humberto Tellez

There is a promise of marriage
between
III. Jose Simon Salvador Xelhua &
Maria Ines Rosalia Cabrera
III. Rafael Zamora Reyes & Marta
Rocio Castellanos
II. Krzysztof Strama & Malgorzata Szwajnos
II. Tomasz Palasiewicz & Cassandra Kay
Hanes
II. Eduardo Perez Jr. & Ana Carmen González
Eternal rest………………
†Frances Zima
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 18, 2016

The next CCD Class will be on October 8, from
8:00—10:00 a.m. Please arrive on time.
The next parents’ class will be held on
Saturday, October 22 from 8:00—10:00 a.m.

Our parish will be hosting an Oktober fest on October 16. The
fest will start after the 10:30 a.m.
Mass and conclude around 2:00
p.m. More details will be available as the date approaches.
Holy Souls Intentions
ALL SOULS DAY Mass envelopes can be found at all entrances of the church. On the insert in the envelope, you
can list the names of all of your deceased family members
and friends that you would like to be remembered in prayer on All Souls Day, November 2nd, during the month of
November and throughout the year. Your offering can be
dropped in the collection basket.

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. 17
Sep. 18

(Red Cross)

Office for the Protection of Children & Youth
312/534-5254
www.archchicago.org/departments/protection/
protection.shtm
Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be
held during the spring months throughout the. Archdiocese. Preparation groups are forming now. To
register or for information please telephone (312)
534-8032 or go to www.catechesis-chicago.org.

$488.00

6:30 PM

$200.00

8:30 AM

$1217.24

10:30 AM $1,310.00
12:30 PM $1,094.00
4:00 PM

$395.00
$4,704.24

Romans 13:8

Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.
PARKING LOT CAMPAIGN
Collection September 3 & 4, 2016………$332.00
Goal: $193,596
Deficit: $106.572

Tips for Parents & Guardians
If your child will be home alone after
school, develop a home safety plan:
post an emergency phone list of trusted contacts, have children call when
they are leaving school & get home, and don’t let
children leave the home or open the door without
explicit permission from parents.

5:00 PM

Donations: $87,024
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
Rudolph “Rudy” Ludvik
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-Sixth Sunday in Ordinary Time
Luke 16:19-31

Jesus tells the parable of the
reversal of fortunes between
the rich man and the poor
man, Lazarus.
Background on the Gospel
Reading
A major theme in the Gospel of Luke is the importance of
the care of the poor in the life of discipleship. In the parable found in today's Gospel, Jesus contrasts the life of a
rich man and the poor man, Lazarus, who lives in the
shadow of the rich man and his wealth. Both die. Lazarus
finds himself in heaven; the rich man in the netherworld.
The rich man asks for assistance from Lazarus in his torment. But Abraham reminds the rich man of the good
things he had in his life and describes the current situation
as a reversal of fortunes. The rich man then asks that Lazarus be sent to warn his family, but this is denied with the
reminder that Moses and the prophets have warned of
judgment for those who neglect the care of the poor.
In the context of Luke's Gospel, this parable, delivered in the presence of a crowd of listeners, is part of
Jesus' response to some Pharisees. These Pharisees are
described in Luke's Gospel as “loving money.” (Note: The
Pharisees were followers of a sect of Judaism active before, during, and after Jesus' lifetime. They taught an oral
interpretation of the Law of Moses as the basis for popular
Jewish piety. They put less emphasis on Temple worship
and more on applying the law to everyday life. Though
they are often portrayed negatively in the Gospels, they
shared many of Jesus' and the early Church's concerns
about the law.) Jesus observed that the actions of some
Pharisees betrayed misplaced priorities: they spoke one
way, but acted in another. The story of the rich man and
Lazarus demonstrates the importance of the care of the
poor and is a reminder to those who would follow Jesus of
the unimportance of wealth in the eyes of God.

Saints Stories for All Ages
Saint Vincent de Paul, 1581-1660
September 27
St. Vincent de Paul spent the early
years of his priesthood ministering
among the wealthy in the French
countryside near Paris. In 1609 he
became tutor to the children of the
Gondi family, an involvement that taught him a principle
for his work: evangelize the rich and direct them to serve
the poor. At that time, Vincent observed that many poorly
catechized peasants were not making good confessions.

September 25, 2016
He also noticed that inadequately trained priests did not
know how to administer the sacrament of Penance. Encouraged by Madame Gondi, in 1617, Vincent preached a
parish mission that pointed to his future. He stirred so
many people to repentance that Jesuits from a nearby
town had to help hear confessions.
In 1625, Vincent founded the Congregation of the
Mission, a community of priests with a threefold commitment. Members obligated themselves to pattern their lives
on Christ, to take the gospel to the rural poor, and to help
educate priests in their practical duties. The priests mainly
conducted parish missions, preaching and hearing confessions
With the collaboration of St. Louise de Marillac,
in 1633, Vincent founded the Sisters of Charity, the first
community of “unenclosed” women dedicated to care of
the sick and the poor. To support the sisters, Vincent recruited rich women, who as Ladies of Charity gave their
time and money.
In his last years Vincent was confined to an armchair because of his swollen and ulcerous legs. But he
remained cheerful, directing his charitable works by writing hundreds of letters. He was nearly eighty years old
when he died in 1660.
Vincent de Paul stumbled into his life’s work.
Thus he is a healthful model for those who suffer stress
trying “to find God’s plan” for their lives. Vincent did not
start with grandiose plans. He began much more simply.
When he observed a need, he figured out a Christian way
to meet it. If we would do more of that, we would be better Christians with lower blood pressure.
from Voices of the Saints, by Bert Ghezzi

Anuncios Parroquiales

25 de Septiembre de 2016

XXVl Domingo del Tiempo Ordinario

"Recibiste bienes y Lázaro males:
ahora él encuentra consuelo,
mientras que tú padeces."
Dijo Jesús a sus discípulos: Había
una vez un hombre rico, que vestía ropas espléndidas y todos los
días celebraba brillantes fiestas.
Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno
de llagas, se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este
mendigo deseaba llenar su estómago de lo que caía de la
mesa del rico; y los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el mendigo murió, y los ángeles le llevaron
junto a Abraham, al paraíso. Y el rico también murió, y lo
enterraron.
El rico, padeciendo en el lugar de los muertos, levantó los
ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro con él. Entonces gritó: “¡Padre Abraham, ten compasión de mí! Envía a
Lázaro, a que moje la punta de su dedo en agua y venga a
refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho entre
estas llamas.” Pero Abraham le contestó: “Hijo, recuerda
que a ti te fue muy bien en la vida, y que a Lázaro le fue
muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí, mientras que tú
has de sufrir. Pero, además, hay un gran abismo abierto
entre nosotros y vosotros; de modo que quienes de aquí
quieren pasar ahí, no pueden, ni los de ahí tampoco pueden pasar aquí.”
El rico dijo: “Te suplico entonces, padre Abraham, que
envíes a Lázaro a casa de mi padre, donde tengo cinco
hermanos. Que les hable, para que no vengan también
ellos a este lugar de tormento.” Abraham respondió:
“Ellos ya tienen lo que escribieron Moisés y los profetas:
¡que les hagan caso!” El rico contestó: “No se lo harán,
padre Abraham. En cambio, si un muerto se les presenta,
se convertirán a Dios.” Pero Abraham le dijo: “Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán
aunque algún muerto resucite.”
Lc 16, 19-31

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 más información favor
de comunicarse a la oficina al 708-652-0948- ext.20.
P. Waldemar Wieladek, CSsR Párroco

Queremos felicitar al Coro “Voces del Alma” que esta
celebrando su 10° aniversario. Muchas gracias por su
gran dedicación y esfuerzo.
¡RESERVA LA FECHA!
Marquen sus calendarios
para domingo, Octubre 16.
St. María estará celebrando
su festival de Octubre después de las misas dominicales en el patio trasero de la
iglesia (o Makuch Hall si el clima no lo permite). Detalles
del este evento estarán disponibles en el boletín de la próxima semana.
OCTUBRE MES DEL SANTO ROSARIO
Les invitamos a rezar el Santo Rosario en
familia todos los días en sus casas y aquí en
la Iglesia los domingos a las 3:00 pm; vengan y recemos como familia de Dios, que:
“La familia que reza unida, permanece unida”

Ogłoszenia Parafialne
XXVI Niedziela Zwykła
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak
okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami
ze stołu bogacza; nadto i
psy przychodziły i lizały
jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli
go na łono Abrahama.
Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w
Otchłani, pogrążony w
mękach, podniósł oczy,
ujrzał z daleka Abrahama i
Łazarza na jego łonie. I
zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech
koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie
cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was
przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł:
Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce
męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich
słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z
umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie
uwierzą.
Łk 16,19-31

25 września 2016 r.
Refleksja nad Ewangelią

Pierwszy wniosek, jaki zwykło się wyciągać z tej Ewangelii
jest taki, że biedni pójdą do nieba, a bogaci do piekła. Jest to bardzo
wygodny sposób tłumaczenia sobie niesprawiedliwości społecznej: co
prawda teraz mam źle, ale po śmierci będę miał dobrze. Człowiek czuje
się zwolniony od wysiłku i dowartościowany nadzieją szczęśliwej
przyszości. A jeśli dojdzie do tego wizja kary dla bogatych – to już nawet
teraz czuje się zupełnie szczęśliwy. Przypowieść ta może więc działać
jako swoiste opium, uśmierzające ból egzystencji w nędzy.
Czy jednak można posądzać Jezusa o tak niskie pobudki? Na
pewno nie to miał na myśli. Badania biblijne wykazują, że Jezus zaczerpnął jedynie pewien znany ówcześnie motyw fabularny, aby tchnąć w
niego nową treść i znaczenie. Idea tu zawarta przewija się przez całe
nauczanie Jezusa i polega głównie na tym, że dobra materialne nie mogą
być wartością absolutną, nie mogą zastąpić Boga. Powinny także być
używane zgodnie z pewnymi etycznymi zasadami, czyli podporządkowane Bogu. Nigdzie w Ewangelii nie są potępione bogactwa
same w sobie, a jedynie niewłaściwe ich użytkowanie przez bogaczy. Nie
jest też gloryfikowana nędza, jako taka, lecz ubóstwo w duchu, albo
lepiej – duch ubóstwa.
Na czym więc polega wina bogaczy? Na grzechu pychy i zbytniej pewności siebie, która rodzi się wtedy, gdy człowiek lokuje swoje
nadzieje w materialnym dostatku. To właśnie bogactwa stają się dla bogacza gwarancją dobrego samopoczucia, źródłem sensu życia, ostatecznym celem wszelkich zabiegów i centrum uwagi. Bogactwo potrafi
człowieka zagarnąć w niewolę, wydając na łup chciwości i nieopanowanego pomnażania dóbr. Potrafi oślepić, zamieniając w egostę, zapatrzonego tylko w swoją własność. Potrafi oszukać, obiecując spełnienie
wszelkich zachcianek, ale za cenę rezygnacji z miłości i wieczności.
Bogacz redukuje swoje aspiracje, pragnienia, poczucie własnej wartości i
godności, tylko do zawartości swojego konta bankowego. Bóg, zbawienie, człowieczeństwo, miłość, głębia osobowości, nie mówiąc już o bezinteresowności czy poczuciu wdzięczności – dla bogacza nie istnieją.
Dla bogacza bogiem jest pieniądz, celem życia – jego pomnażanie, a
namiastką zbawienia – posiadanie.
Ks. Mariusz Pohl

Wspomnienie św. Archaniołów

Według Pisma Świętego Michał, Gabriel i Rafał to
trzej spośród siedmiu Archaniołów stojących przed Bogiem.
Zarówno żydowska, jak i chrześcijańska tradycja uznaje istnienie aniołów i wierzy
w ich specjalne posłannictwo
oraz
szczególną
służbę, jaką
mają oni do
spełnienia
wobec ludzi z
przykazania Bożego.
Archanioł Michał - Jego imię znaczy "Któż jak
Bóg?" W tradycji biblijnej uznany za szczególnego opiekuna
narodu Wybranego (Dn 12, 1) i Kościoła. W Apokalipsie (Ap
12, 7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów anielskich
w walce z Szatanem,
Archanioł Gabriel - Jego imię znaczy "Bóg jest Mocą". Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi Danielowi (Dn 8, 15), a według
Ewangelii św. Łukasza był posłany do Zachariasza i do Maryi
w dniu zwiastowania (Łk 1),
Archanioł Rafał - Jego imię oznacza "Bóg uzdrawia". Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12, 15). Według Ewangelii św.
Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie
dokonywały się liczne uzdrowienia.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Miesiąc październik miesiącem Różańca świętego
W dzisiejszych czasach, różaniec zaczyna kojarzyć się z modlitwą, która pozostaje domeną starszych osób. Trzeba przyznać, że coraz
mniej ludzi odmawia tą piękną, tradycyjną modlitwę. Z drugiej strony
jednak możemy zauważyć, że Różaniec wciąż jest żywy w Kościele!
Różaniec – największy skarb Kościoła
Przecież w każdej parafii istnieją tzw. róże różańcowe, gdzie
grupa ludzi jednoczy się, odmawiając codziennie określoną tajemnicę i
wypraszając szczególne łaski dla całej wspólnoty. Dla dzieci są tworzone
podwórkowe kółka różańcowe. Rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi, człowiek ubogaca swoją duchowość. Różaniec jest modlitwą szczególną, która naprawdę może zdziałać cuda! Modlitwa różańcowa była
szczególnie bliska papieżowi Janowi Pawłowi II. Poświęcił jej cały jeden
list apostolski – „Rosarium Virginis Mariae.” Kiedyś nasz wielki rodak
powiedział: „Jeśli pragniecie przez kilka chwil być bliscy sercu Papieża,
łączmy się w modlitwie różańcowej, w której polecam was wszystkich
Maryi Pannie; pragnąłbym, byście wy również mnie polecali Jej w ten
sposób." Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb Kościoła,
wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest największy skarb
Kościoła!”
Tradycyjnie to właśnie październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. W każdej parafii są wtedy organizowane nabożeństwa różańcowe. Gorąco zachęcamy wszystkich
do włączenia się w modlitwę różańcową we wspólnocie parafialnej i podtrzymywania tej pięknej tradycji, jaką są październikowe nabożeństwa
różańcowe.

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.

